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Αγαπητοί μας ταξιδιώτες,

ΙΤΑΛΙΑ

‘Στα ταξίδια μας κάνουμε το καλύτερο!
Με στόχο την ποιότητα σε κάθε περιβάλλον και προορισμό! Νιώθουμε
το σφυγμό σας, σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια και με την
συνεργασία των ασφαλέστερων αεροπορικών & ναυτιλιακών εταιριών
κάνουμε το ταξίδι σας πιο άνετο, πιο σίγουρο και ευχάριστο. Οι
μετακινήσεις με τα ιδιότητα πολυτελή πούλμαν, τελευταίας τεχνολογίας
προσφέρουν όλες τις ανέσεις για ένα ασφαλές & άνετο ταξίδι!
Τα ξενοδοχεία, αυστηρά επιλεγμένα και υψηλού επιπέδου κάνουν την διαμονή
σας ευχάριστη! Το κέφι και οι γνώσεις των ξεναγών μας, θα σφραγίσουν
κάθε στιγμή της εκδρομής σας και θα ολοκληρώσουν την άψογη οργάνωση
μας! Ευχαριστούμε πολύ για την πολύχρονη εμπιστοσύνη & υποστήριξη
σας στο γραφείο μας! Εσείς χαρίστε μας την καλύτερη διάθεση σας και
απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι, με ανεπανάληπτες στιγμές που θα
ζωντανεύουν στη μνήμη σας όσα χρόνια και αν περάσουν!

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ

120002320008546

IBAN

GR5101401200120002320008546

SWIFT CODE

CR.BAGR.AAXXX

ΟΝΟΜΑ

GREFIS TRAVEL INVELVET

Στο γκισέ της αεροπορικής εταιρίας που ταξιδεύετε. Παρακαλώ EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ
πολύ όπως ενημερωθείτε και από τον πίνακα ανακοινώσεων
IBAN
του Ελ. Βενιζέλος. Απαραίτητη η παρουσία σας (02) δύο ώρες SWIFT CODE-BIC
πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. (Απαραίτητη η ΟΝΟΜΑ
επίδειξη ενός τουλάχιστον εκ των δύο ταξιδιωτικών εγγράφων ΠΕΙΡΑΙΩΣ BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ
εν ισχύει - Ταυτότητα ή Διαβατήριο) .
IBAN

Οι εκδρομές μας εκτελούνται με ιδιόκτητα λεωφορεία

τελευταίας πενταετίας
με τους πιο έμπειρους συνοδούς και ξεναγούς!!!
Όλα τα Ταξίδια προγραμματίζονται από τα εμπειρότερα

στελέχη
με ειδίκευση σε όλη την Ευρώπη!!!
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Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στην
εταιρία μας ή απαραίτητη τηλεφωνική ενημέρωση στον υπεύθυνο
πωλητή της κράτησης.

Και τώρα δυνατότητα πληρωμής με 12 άτοκες δόσεις
Ταξιδέψτε μαζί μας
και κερδίστε την
κάρτα μέλους μας
γεμάτη προνόμια
και δώρα.
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Επισκεφθείτε μας
στην ιστοσελίδα μας:

WWW.GREFIS.GR

Grefis Travel In Velvet
grefis.travel
GREFIS TRAVEL IN VELVET

Ο διοργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη που
αφορούν τους εντασσόμενους στο έντυπο τιμοκαταλόγους καθώς
και στα κείμενα των εκδρομών. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα
αλλαγής των τιμών χωρίς καμία προειδοποίηση.
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Το πληρέστερο ταξίδι της αγοράς

Ιταλία: 6 ημέρες

χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Αναχωρήσεις: 04, 11, 18, 25 Ιουλίου &
01, 08, 15, 22, 29 Αυγούστου

στις καλύτερες ώρες πτήσεων

Από

575€
το άτομο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Ρώμη, Σιένα, Φλωρεντία, Βερόνα, Βενετία

Μόνο στο Ταξίδι μας

Τιμές:

Early Booking

575€
625€
•Το πληρέστερο πρόγραμμα για να γνωρίσετε την
Ιταλία!
Τιμή σε μονόκλινο
740€
790€
•Απευθείας πρωινή πτήση Αθήνα-Ρώμη και
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)
495€
545€
βραδινή
Φόροι αεροδρομίων
205€
205€
Βενετία-Αθήνα, για ένα γεμάτο χρονικά 6ήμερο
Πτήσεις
ταξίδι χωρίς περιττά χιλιόμετρα.
Αναχώρηση : Αθήνα – Ρώμη 08.30 - 09.35
•Διαμονή σε επιλεγμένα και
Επιστροφή : Βενετία – Αθήνα 18.40 - 21:55
κεντρικόταταξενοδοχεία 4*
(IH Cicerone Rome, Grand Hotel Mediterraneo
Firenze & Hotel Leonardo Royal Mestre).
Περιλαμβάνονται:

IH CICERONE ROME
Via Cicerone, 55/C ,00193
www.ih-hotels.com

GRAND HOTEL
MEDITERRANEO FIRENZE
Lungarno del Tempio, 44, 50121
www.hotelmediterraneo.com/

HOTEL LEONARDO ROYAL
MESTRE
Via Ca’ Marcello, 6, 30172
www.leonardo-hotels.com

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ρώμη & Βενετία - Αθήνα με πτήσεις της Aegean
Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(IH Cicerone Rome, Grand Hotel Mediterraneo Firenze & Hotel
Leonardo Royal Mestre).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία και στα Μουσεία Βατικανού.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων Check Points (205 €)
Είσοδοι σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Εισιτήριο εισόδου στα Μουσεία Βατικανού 30€.
Βαπορέτο για την μετακίνησή μας στη Βενετία (15€-20€).
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Mέστρε 3,10 € , Φλωρεντία 4,80€, Ρώμη 6€).
Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις:
• Για την ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (30€ για ενήλικες και 20€ για παιδιά μέχρι 18 ετών). Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα
να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας, στα Μουσεία του Βατικανού.
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να γίνει, χωρίς να παραλειφθεί καμία
επίσκεψη.
• Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις, το επιπλέον
κόστος για την Θεσσαλονίκη είναι 75€-95€, για τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ελλάδας 145€ - 165€ και πάντα ανάλογα τη
διαθεσιμότητα.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ (ξενάγηση)

3η μέρα: ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
«αιώνια» πόλη την Ρώμη. Με την άφιξη ,αρχίζει η
ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούμε
το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα
του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την
Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά
της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο
του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με
το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα
Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης
Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι
Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια.
Ακολούθως, θα μεταφερθούμε στη μεγαλόπρεπη
Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη
εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο
του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων
θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το
κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό,
έργο του Μπερνίνι. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο . Επιβίβαση στο
λεωφορείο και αναχώρηση για να επισκεφθούμε
την μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν
στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ
Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο
της Σιένα. Στην περιήγησή μας στα γραφικά
καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον
Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση
της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την
Ιταλία. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα
της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς από την UNESCO. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο στη υπέροχη πόλη.
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΡΩΜΗ – (ΒΑΤΙΚΑΝΟ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε
το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να
ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με
εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα
του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως
το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα
του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ,
Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από
τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων,
των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις
Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα
καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική
οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να το εκμεταλλευτείτε
όπως εσείς θέλετε . Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην ξενάγησή μας θα
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο
του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό
Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε,
με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι.
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα
Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα
και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του
Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο
Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της
πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων
Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την
περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και
πολύ φωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με
τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες
της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα
Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski.
Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του
Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την
πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ – ΜΕΣΤΡΕ/
ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Αναχώρηση για τη
ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών
του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην
κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη
ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις
όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι,
που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα
μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό
των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της
Ιουλιέτας. Χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευμα
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στo Mέστρε της
Βενετίας.Διαν/ση.
6η μέρα: ΜΕΣΤΡΕ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ξενάγηση) –
ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη πιο
ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω
σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410
περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από
την UNESCO. Από το Τρονκέτο, θα πάρουμε το
βαπορέτο, έξοδα εξ ιδίων και θα καταλήξουμε
στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα
δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια
φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε
βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε
στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο
σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε
ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα
βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά
ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο
Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη
και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα
επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος ως την
ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της
Βενετίας για την πτήση επιστροφής μας στην
Αθήνα.
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Ιταλία: 7 ημέρες

Δώρο ημιδιατροφή καθημερινά !

Αναχωρήσεις: 11 ,18, 25 Ιουλίου &
01, 08, 15, 22, 29 Αυγούστου &
05 Σεπτεμβρίου

& Η κρουαζιέρα στα Cinque Terre!

Από

645€
το άτομο

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ CINQUE TERRE – ΡΩΜΗ
Σιένα, Μοντεκατίνι, Φλωρεντία, χωριά Τσινκουετέρε, Λούκα, Πίζα
Μόνο στο Ταξίδι μας

•Διαμονή σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία 4*
(Hotel Ariston Montecatini,
Hotel American Palace Roma).
•Δώρο: 6 πλούσια δείπνα!!
•Δώρο: Η δροσερή κρουαζιέρα στα
πολύχρωμα χωριά της Cinque Terre

Early Booking

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

645€

695€

Τιμή σε μονόκλινο

795€

845€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

595€

645€

Φόροι αεροδρομίων

205€

205€

Πτήσεις

Via Alessandro Manzoni, 30, 51016
https://www.ariston-hotel.com/it/

Αναχώρηση : Αθήνα – Ρώμη 10.55-12.00
Επιστροφή : Ρώμη - Αθήνα 13.00-15.55

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Aθήνα - Ρώμη – Αθήνα με την Sky Express .
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Hotel Ariston Montecatini , Hotel American Palace Roma).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Δείπνο καθημερινά .
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός για την Φλωρεντία.
• Εισιτήρια κρουαζιέρας στα χωριά της Cinque Terre.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:
HOTEL AMERICAN PALACE • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων (205 €).
• Είσοδοι σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
ROMA
Via Laurentina, 554, 00143
www.hotelmediterraneo.com/

•
•
•
•

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
πρωτεύουσα της Ιταλίας την Ρώμη. Άφιξη, επιβίβαση
στο πούλμαν και αναχώρηση για το Μοντεκατίνι
. Καθ οδών θα επισκεφθούμε τη Σιένα. Έντεκα
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία
Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά
καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά
αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό,
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε
ολόκληρη την Ιταλία. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε την πιο
φημισμένη λουτρόπολη της Ιταλίας. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Περιλαμβάνονται:

HOTEL ARISTON
MONTECATINI

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ

Είσοδος Μουσεία Βατικανού 30 €/ενήλικας & 20€/ανήλικος.
Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά ( Μοντεκατίνι 1,40 € , Ρώμη 6€ ).
Ασφάλεια Covid (20€).

Πρωινό. Αναχώρηση για την Φλωρεντία. Στην
πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα
Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη
και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα
Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την
Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του
Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ
του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο
Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης,
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων
γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη
Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και
πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με
τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες
της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα
Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski.
Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του
Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την
πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - Κρουαζιέρα
στα χωριά της Cinque Terre

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
• Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Πτήσεις εσωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη με μόνο 75€ - 95€ επιπλέον χρέωση.
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Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία
μαγευτική κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά της
Cinque Terre, που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα
απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής

Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι
μία από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει
ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την
πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τρία μεσαιωνικά
χωριά, με πρώτη στάση το Monterosso, τη Vernazza,
που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε
την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα
δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια
του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα.
Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο
στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία
βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε .
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ – ΛΟΥΚΑ – ΠΙΖΑ
– ΡΩΜΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Αναχώρηση για την
μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι.
Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό
κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την
Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με
τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο
Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού
της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των
Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό
κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια αναχώρηση
για την «Αιώνια πόλη» την Ρώμη . Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΡΩΜΗ (ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην
«Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούμε το Κολοσσαίο,
το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό
αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των
Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας
Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου
και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο
αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον
πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο
βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη,
στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην
πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Ακολούθως, θα
μεταφερθούμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του

Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου,
χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου,
όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του
Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω
από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Υπόλοιπο
ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε
το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να
ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με
εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα
του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως
το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του
Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι,
Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους
Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των
Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις
νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην
Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη
από τον Μιχαήλ Άγγελο.
Πρότασή μας είναι να περπατήσετε στη Φοντάνα Ντι
Τρέβι, να κάνετε μια στάση στο εντυπωσιακό Πάνθεον,
να απολαύσετε ένα παγωτό στην πιάτσα Ντε λα Ροτόντα.
Αμέσως μετά τα βήματά σας θα σας βγάλουν στην
πιάτσα Ναβόνα, για να φωτογραφίστε την κρήνη των
Τεσσάρων ποταμών του Μπερνίνι , το Συντριβάνι του
Ποσειδώνα και να απολαύσετε τα σπαγγέτι σε μία από
τις εκδοχές τους σε ένα από τα πολλά εστιατόρια της
περιοχής. Κάντε μια βόλτα ως τις όχθες του Τίβερη
και συνεχίστε τη βόλτα σας στο κάστρο Σαν Αντζελο.
Στη πιάτσα Ντι Σπάνια και τα στενά γύρω από αυτή
και συγκεκριμένα στη βια Κοντότι βρίσκονται τα
καταστήματα και οι μπουτίκ πολλών και γνωστών οίκων
μόδας. Αξίζει να σημειωθεί πως στον συγκεκριμένο δρόμο
βρίσκεται και το Καφέ Γκρέκο, το πιο ιστορικό καφέ της
Ρώμης στο οποίο συνήθιζε να απολαμβάνει τον καφέ
του και ο διάσημος Τζιάκομο Καζανόβα (1725-1798). Για
περισσότερο οικονομικές αγορές, βέβαια, μπορείτε να
βρεθείτε στη Βία Ντελ Κόρσο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την
ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της
Ρώμης για την πτήση της επιστροφής μας στην
Αθήνα .

7

Ιταλία: 6 ημέρες

Δώρο
Η κρουαζιέρα στα Cinque Terre
& Στο κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο.

Αναχωρήσεις: 02, 09, 16 Αυγούστου

Από

645€
το άτομο

ΛΊΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΊΑΣ – SUPERBA/ΥΠΈΡΟΧΗ ΓΕΝΟΒΑ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ - ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ –

ΓΕΝΟΒΑ (περιήγηση)

Γένοβα, χωριά Cinque Terre, Πόρτο Φίνο, Κόμο, Λουγκάνο,
Λάκο Ματζιόρε, Μπέργκαμο,Μιλάνο

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Το πληρέστατο πρόγραμμα για να γνωρίσετε
όλα τα διαμάντια της Βόρειας Ιταλίας!
•Απευθείας πτήσεις με την Aegean Airlines!
•Πρωινή αναχώρηση και απογευματινή
επιστροφή για ένα πλήρες 6ήμερο ταξίδι!
•Διαμονή σε εξαιρετικά κεντρικά ξενοδοχεία
4* (Star Hotel President στη Γένοβα & Hotel
Leonardo στο Μιλάνο).
•Κρουαζιέρα στα πολύχρωμα χωριά της
Cinque Terre & μεταφορά με βαπορέτο στο
κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο.
STAR HOTEL PRESIDENT ,
GENOVA
Corte Lambruschini, 4, 16129
www.starhotels.com

Early Booking

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

645€

695€

Τιμή σε μονόκλινο

835€

885€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

545€

695€

Φόροι αεροδρομίων

205€

205€

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Μιλάνο 08.25 - 10.00
Επιστροφή : Μιλάνο – Αθήνα 18.50 - 22:00
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Μιλάνο – Αθήνα με την Αegean Airlines .
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (Star Hotel President Γενοβα & Hotel Leonardo Μιλανο η παρόμοια)
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

2η μέρα: ΓΕΝΟΒΑ - Κρουαζιέρα στα χωριά της
Cinque Τerre

• Κρουαζιέρα στα χωριά της Τσινκουετερρε & μεταφορά με βαπορέτο στο Πόρτο Φίνο
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

HOTEL LEONARDO, MILAN
Via Messina, 10, 20154
www.leonardo-hotels.com

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για
την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το
Μιλάνο. Πρώτος μας σταθμός το μαγευτικό
και κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο εκπληκτικής
ομορφιάς. Οι απότομοι γκρεμοί της Σάντα
Μαργκερίτα , το γραφικό λιμάνι και το εμβληματικό
του κάστρο θα μας συναρπάσουν. Χρόνος
ελεύθερος να περπατήσετε στο λιμάνι, να ανεβείτε
στο λόφο με το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου,
να περπατήσετε στους κήπους του κάστρου
Μπράουν και να απολαύσετε την θέα από ψηλά.
Αναχώρηση για την αριστοκρατική Γένοβα .
Ακολουθεί πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, που έχει ανακηρυχτεί από
την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό
του San Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη
πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de
Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι των
Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο
Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά παλάτια,
μεγάλες λεωφόρους του 19ου αιώνα, και μπαρόκ
εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο . Υπόλοιπο ημέρας
ελεύθερο στην Superba (υπέροχη) πόλη όπως την
ονομάζουν οι ντόπιοι. Διανυκτέρευση.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (205 € ).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Γένοβα 3€ & Μιλάνο 5€ = σύνολο 21€)

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία
μαγευτική κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά της
Cinque Terre, που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα
απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής
Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή
είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας,
και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο
εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε
τρία μεσαιωνικά χωριά, με πρώτη στάση το
Monterosso, τη Vernazza, που είναι ίσως και
το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία

να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της
και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου
της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα
επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην
άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη
χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στη Γένοβα . Διανυκτέρευση

3η μέρα: ΓΕΝΟΒΑ - MIΛANO (περιήγηση)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την
οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο.
Άφιξη και ακολουθεί πανοραμική περιήγηση.
Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα
ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την
πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό
καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός
Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο)
είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και
θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους
Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Θα επισκεφθούμε
την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το
όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης
Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες
θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα
ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η
Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου,
είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του
κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία
που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία
della Scala. Χρόνος ελεύθερος για shopping .
Μεταφορά στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση .

4η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το
μαγευτικό Κόμο, το οποίο είναι αναμφισβήτητα
μία από τις πιο ξεχωριστές πόλεις της Βόρειας
Ιταλίας. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό του
κέντρο και θα θαυμάσουμε το καταπράσινο
τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης
Κόμο. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για
την Ελβετία. Υπέροχα τοπία μας οδηγούν στο
Λουγκάνο, στην πόλη που χτυπά με την ακρίβεια

ελβετικού ρολογιού και είναι χτισμένη επάνω στην
ομώνυμη λίμνη. Η ομορφιά της δεν οφείλεται
μόνο στη φύση, αλλά κυρίως στους κατοίκους
της, που έχουν φροντίσει να τη διατηρούν
τόσο παραδοσιακή όσο και σύγχρονη. Σύντομη
περιήγηση και βόλτα στην παραλία της λίμνης. Στη
συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο
Μιλάνο . Διανυκτέρευση.

5η μέρα : MIΛΑΝΟ - ΛΑΚΟ ΜΑΤΖΙΟΡΕ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα γνωρίσουμε
από κοντά την μαγεία της λίμνης Ματζόρε. Είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη μετά την λίμνη Γκάρντα
και διαθέτει τα δικά της τρία νησιά «Μπορομέο»
όπως ονομάζονται . Το ένα από αυτά είναι το
Ιζολα μπέλα που αποτελεί το πιο δημοφιλές
τουριστικό αξιοθέατο και διαθέτει το μπαρόκ
Κάστρο Αντζέρα με τους υπέροχους κήπου του.
Τα άλλα 2 νησιά είναι το Ιζολα ντει Πεσκατόρι
και το Ίζολα Μάντρε . Χρόνος ελεύθερος . Αν
επιθυμείτε μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια
μινι κρουαζιέρα στα νησια Μπορομέο . Επιστροφή
στο Μιλάνο . Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το
Μπέργκαμο μία πόλη με δύο όψεις. Η κάτω
πόλη μοντέρνα, με εντυπωσιακές πλατείες
, ενδιαφέροντα ιστορικά κτίρια , και η Άνω
πόλη μεσαιωνική αλλά και αριστοκρατική που
περικλείεται από καλοδιατηρημένα ενετικά
τείχη με λιθόστρωτα σοκάκια. Την Άνω πόλη θα
την επισκεφτούμε με το γραφικό οδοντωτό
τρενάκι(έξοδα εξ ιδίων) και θα έχουμε μαγευτική
θέα όλης της πόλης από το Κάστρο Σαν Βιτζίλιο.
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα
αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής μας στην Αθήνα.
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Δώρο οι 2 κρουαζιέρες
σε Αμάλφι, Κάπρι & Ποζιτάνο

Ιταλία: 6 ημέρες
Αναχωρήσεις: 10, 17, 24, 31 Ιουλίου &
07, 14, 21, 28 Αυγούστου

Από

645€
το άτομο

ΝΑΠΟΛΗ - ΡΩΜΗ - ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ (περιήγηση)

Κάπρι, Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Πομπηία
Μόνο στο Ταξίδι μας

Τιμές:

Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
645€
695€
•Το απόλυτο, ξεκούραστο, αεροπορικό ταξίδι για
Τιμή σε μονόκλινο
765€
815€
να απολαύσετε την θερινή πλευρά της Ιταλίας!
•Απευθείας πρωινή πτήση με την Aegean Airlines Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)
525€
575€
στη Νάπολη και βραδινή πτήση επιστροφής στη
Φόροι αεροδρομίων
195€
195€
Ρώμη, για ένα απολαυστικό ταξίδι χωρίς περιττά
Πτήσεις
χιλιόμετρα!
Αναχώρηση : Αθήνα – Νάπολη 08.10 - 08.55
•Δώρο: Η μίνι Κρουαζιέρα σε Αμάλφι και
Επιστροφή : Νάπολη – Αθήνα 18.20 - 21:15
Ποζιτάνο.
•Δώρο: Η μίνι κρουαζιέρα στο μαγευτικό Κάπρι.
•Διαμονή σε επιλεγμένα και κεντρικά ξενοδοχεία
Περιλαμβάνονται:
Lux 4* (IH Hotel Roma Cicerone στη Ρώμη & Holi- • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Aθήνα - Νάπολη & Ρώμη - Αθήνα με την Aegean Airlines .

day inn Naples στη Νάπολη).
IH CICERONE ROME
Via Cicerone, 55/C ,00193
www.ih-hotels.com

HOLIDAY INN , NAPLES

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (IH Hotel Roma Cicerone στη Ρώμη & Hotel Holiday inn Naples
στη Νάπολη).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη ξενάγηση Πομπηίας & στα Μουσεία Βατικανού.
• Εισιτήριο μίνι Κρουαζιέρας Αμάλφι – Ποζιτάνο.
• Εισιτήριο μίνι κρουαζιέρας Κάπρι & Σορέντο.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται:

Via Domenico Aulisio, Centro Direzionale
•
Isola A3, E6, 80143
•
www.ihg.com/holidayinn
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων ( 195 €)
Είσοδοι σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται
Είσοδος Μουσεία Βατικανού 30 €/ενήλικας & 20€/ανήλικος.
Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Νάπολη 4€ , Ρώμη 6€).

Σημειώσεις:
• Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις, το επιπλέον
κόστος για την Θεσσαλονίκη είναι 75€-95€, για τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ελλάδας 145€ - 165€ και παντα ανάλογα τη
διαθεσιμότητα.
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Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
και πτήση για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη
Νάπολη. Είναι μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις.
Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Νότιας Ιταλίας, και η
τρίτη μεγαλύτερη πόλης της χώρας μετά τη Ρώμη και
το Μιλάνο. Θα γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο της , που
είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και έχει ανακηρυχτεί
σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από
την UNESCO. Υπήρξε πρωτεύουσα δουκάτων, βασιλείων
και μιας μεγάλης Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα τις εποχές της
Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. Στην πανοραμική μας
περιήγηση θα βρεθούμε στην συνοικία Ρaccanapoli, με τα
στενά γραφικά δρομάκια της αλλά και τον πολυσύχναστο
δρόμο Via San Biaggio, που διασχίζει την πόλη. Θα
δούμε τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό της πόλης που είναι
αφιερωμένος στον πολιούχο San Gennaro, το Καστέλλο
ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου
και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν
Κάρλο. Στην περιήγησή στο ιστορικό κέντρο της Νάπολη
καταλαβαίνεις ότι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ένας
από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των
εποχών ήταν είναι και θα είναι μια φιγούρα «μεγαλύτερη
από τη ζωή»: κοσμεί όλες τις τοιχογραφίες, πρωταγωνιστεί
στα τεράστια γκράφιτι της πόλης, στολίζει όλα σχεδόν τα
εσωτερικά στα εστιατόρια δίπλα στις εικόνες της Παναγιάς
και φυσικά επέχει τη θέση Αγίου στα οικογενειακά
εικονοστάσια. Μόνο αυτό το κακομαθημένο αλητόπαιδο
από τα Μπάριος του Μπουένος Άιρες μπορούσε, να
καταλάβει το σπαραχτικό αίτημα των Ναπολιτάνων για μια
ακόμα νίκη, το αίμα που έβραζε για εκδίκηση από τους
πλούσιους του Βορρά, το απωθημένο αυτού που δεν είχε
τίποτα απέναντι σε όλους όσοι τα είχαν όλα. Τέλος θα
βρεθούμε στο Λόφο Ποσίλλιπο απ’ όπου θα έχουμε μία
υπέροχη πανοραμική θέα της Νάπολης και του Βεζούβιου.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας .Χρόνος
ελεύθερος για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν το
Μητροπολιτικό Μουσείο Σανσεβερίνο, διάσημο για τα
χωριστά πέπλα με διαφανείς λεπτομέρειες λαξευμένες σε
μαρμάρινα αγάλματα. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΝΑΠΟΛΗ – Κρουαζιέρα ΠΟΖΙΤΑΝΟ &

ΑΜΑΛΦΙ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σαλέρνο όπου
θα πραγματοποιήσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο
Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό
Ποζιτάνο, ένας οικισμός-βεράντα στο απέραντο γαλάζιο,
και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά
καλντερίμια του. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι,
χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα
Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της
Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα
αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα
με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη
Νάπολη . Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΝΑΠΟΛΗ – Κρουαζιέρα ΚΑΠΡΙ &

ΣΟΡΕΝΤΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το
ταχύπλοο για το μαγευτικό νησί Κάπρι. Στην περιήγησή
μας θα δούμε ρωμαϊκές επαύλεις, αγάλματα, λουτρά,
εκκλησίες, και κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν
στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη
μεσογειακή βλάστηση και θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής.
Προτείνουμε επίσης μια επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά.
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σορέντο
την πύλη για την ακτή της Αμάλφι, με εκπληκτική
θέα προς την Νάπολη τον Βεζούβιο και το Κάπρι. Η
πολύχρωμη Μαρίνα Γκράντε ένα από τα πιο δημοφιλή
τουρισιτκά θέρετρα στην Ιταλία , έχει διατηρήσει την
ρουστίκ γοητεία του, την πρωτότυπη ταυτότητα του και την
απαράμιλλη αισθητική του. Η απομονωμένη ατμόσφαιρα
του λιμανιού προέρχεται από την προστατευόμενη
θέση του, που δημιουργήθηκε από το ακρωτήριο που
χωρίζει την πόλη του Σορέντο από αυτό το θαυμάσιο
κρυμμένο λιμάνι. Το ακρωτήριο ήταν κάποτε το μέρος μιας
ρωμαϊκής βίλας που ανήκε στον ανιψιό του αυτοκράτορα
Αυγούστου.. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα.
Διανυκτέρευση.
4ημέρα: ΝΑΠΟΛΗ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό
χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη
στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που
ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα,
την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και
του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις
περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν
μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου
κόσμου. Νωρίς το απόγευμα άφιξη στη Ρώμη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας .Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΡΩΜΗ (ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγησή μας στην «Αιώνια
Πόλη» θ’ αρχίσει με την περιοχή του Eur και καθώς
κατευθυνόμαστε προς το Ιστορικό κέντρο θα θαυμάσουμε
το Circo Massimo το μεγαλύτερο ιπποδρόμιο του κόσμου
με 300.000 θεατές. Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στο
Κολοσσαίο .Το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό
αμφιθέατρο του κόσμου. Κάποτε αντηχούσαν οι κραυγές
των μονομάχων και τα ουρλιαχτά του όχλου, ενώ αργότερα
οι χτύποι των σφυριών που αφαιρούσαν τους πλίνθους
και τα μάρμαρα που το διακοσμούσαν για να χτιστούν
εκκλησίες και παλάτια της παπικής Ρώμης. Περνώντας
από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών (Fori Imperiali)
στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον
λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το
ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ

Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στην οποία
βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Για
το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε την «Αιώνια
Πόλη» ,όπως της αξίζει, με φωτισμούς και χρώματα
που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Βία
Βένετο με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, θα
δούμε τη πιάτσα Μπαρμπερίνι με την κρήνη του Τρίτωνα,
θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον
Κυρηνάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη πιάτσα Βενέτσια με
το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας.
Τέλος θα καταλήξουμε σε μία από τις πιο γραφικές και
κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης όπου θα έχουμε
χρόνο για φαγητό ή ποτό. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΡΩΜΗ (Μουσεία Βατικανού) -ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Σήμερα για όσους επιθυμούν,
θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού,
για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με
εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του
αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα
του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των
Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας
από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των
Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες
με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην
Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη
από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε
στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον
τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων
θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο
που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, έργο του
Μπερνίνι. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Πρότασή μας
είναι να περπατήσετε στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, να κάνετε
μια στάση στο εντυπωσιακό Πάνθεον, να απολαύσετε
ένα παγωτό στην πιάτσα Ντε λα Ροτόντα. Αμέσως μετά
τα βήματά σας θα σας βγάλουν στην πιάτσα Ναβόνα,
για να φωτογραφίστε την κρήνη των Τεσσάρων ποταμών
του Μπερνίνι , το Συντριβάνι του Ποσειδώνα και να
απολαύσετε τα σπαγγέτι σε μία από τις εκδοχές τους
σε ένα από τα πολλά εστιατόρια της περιοχής. Κάντε μια
βόλτα ως τις όχθες του Τίβερη και συνεχίστε τη βόλτα
σας στο κάστρο Σαν Αντζελο. Στη πιάτσα Ντι Σπάνια
και τα στενά γύρω από αυτή και συγκεκριμένα στη
βια Κοντότι βρίσκονται τα καταστήματα και οι μπουτίκ
πολλών και γνωστών οίκων μόδας. Αξίζει να σημειωθεί
πως στον συγκεκριμένο δρόμο βρίσκεται και το Καφέ
Γκρέκο, το πιο ιστορικό καφέ της Ρώμης στο οποίο
συνήθιζε να απολαμβάνει τον καφέ του και ο διάσημος
Τζιάκομο Καζανόβα (1725-1798). Για περισσότερο
οικονομικές αγορές, βέβαια, μπορείτε να βρεθείτε στη
Βία Ντελ Κόρσο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την πτήση
της επιστροφής μας στην Αθήνα .
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Ιταλία: 6 ημέρες

Διαμονή σε κεντρικά Ξενοδοχεία 4*

Αναχωρήσεις: 12, 19, 26 Ιουλίου
02, 09, 16, 23 Αυγούστου

Δώρο ένα δείπνο στο ξενοδοχείο μας στο Αγκριτζέντο.

Από

595€
το άτομο

ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΚΑΤΑΝΙΑ – ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ

Κατάνια, Ακράγαντας, Τραπάνι, Έριτσε, Παλέρμο - Μονρεάλε, Κεφαλού,
Ταορμίνα, Συρρακούσες – Ορτυγία, Αίτνα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και
πτήση για την Κατάνια . Άφιξη και αναχώρηση για τον
Ακράγαντα (Αγκριτζέντο), μία από τις πλουσιότερες και
επιφανέστερες ελληνικές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας.

Μόνο στο Ταξίδι μας
•Ένα ταξίδι σχεδιασμένο στην εντέλεια, με τους

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

Early Booking
595€

Via Ugo la Malfa, 3, 92100
www.hoteldellavalle.ag.it

HOTEL IBIS STYLE
PRESIDENT PALERMO

Via Francesco Crispi, 230, 90139
www.all.accor.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

πρόγραμμα.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(Hotel Della Valle Αgrigento, Hotel Ibis Style President Palermo,
Hotel Κatane Palace).
Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Ένα δείπνο στο ξενοδοχείο του Ακράγαντα την 1η μέρα.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
Tοπικοί ξεναγοί στον αρχαιολογικό χώρο των Συρακουσών & του Ακράγαντα.
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται:

HOTEL ΚATANE PALACE
Via Camillo Finocchiaro Aprile,
110, 95129
www.katanepalace.it

•
•
•
•
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Πρετόρια με το «Σιτριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της
Γερουσίας, την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα

με το Πολυθέαμα Γαριβάλδη. Επιστροφή το μεσημέρι στο

2η μέρα: ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ(ξενάγηση) – ΕΡΙΤΣΕ -

ΤΡΑΠΑΝΙ - ΠΑΛΕΡΜΟ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά Θα

ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

με θέα το Ιόνιο. Καθ οδών θα επισκεφθούμε τη

καλοδιατηρημένο Ναό της Ομόνοιας, του Ηρακλή του

γραφικότατη Κεφαλού, με την γραφική Πιάτσα Ντουόμο

Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων και του Ηφαίστου. Στη

και τον Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), και τα βυζαντινά

απο την άλλη το Τράπανι με τις αλυκές και τα νησάκια της
Εγάδης. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα και
διοικητική έδρα της αυτόνομης περιοχής της Σικελίας:
το Παλέρμο, στους πρόποδες του βουνού Πελεγκρίνο.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

αρχαίο θέατρο, το Νυμφαίο και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο.
Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που

Κρήνη της Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό –μετατροπή

τον Ναό της Λακινίας Ήρας και θα συνεχίσουμε με τον

θέα απο την μία πλευρά προς το Τυρρηνικό Πέλαγος, και

«Αφτί του Διονύσου» στα Λατομεία του Παραδείσου, το

τον Ναό του Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την

πανέμορφη και κοσμοπολίτικη Ταορμίνα (Ταυρομένιον),

βράχου στο δυτικότερο σημείο του νησιού με εκπληκτική

Νεάπολης, όπου θα δούμε τον Βωμό του Ιέρωνα, το

ΚΑΤΑΝΙΑ

αρχαιολογικό χώρο της «Κοιλάδας των Ναών», θα δούμε

Έριτσε (Ερικία), κτισμένη στην κορυφή ενός απόκρημνου

Συρακούσες. Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο της

βρίσκεται πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου θα θαυμάσουμε

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την

συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μεσαιωινική καστρούπολη

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τις

4η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΚΕΦΑΛΟΥ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ –

ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στον εκπληκτικό

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον λόφο

• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να γίνει, χωρίς να παραλειφθεί καμία
επίσκεψη.
• Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις, το επιπλέον
κόστος για την Θεσσαλονίκη είναι 75€-95€, για τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ελλάδας 145€ - 165€ και παντα ανάλογα τη
διαθεσιμότητα

(ξενάγηση)

της–, και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα

διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΜΟΝΡΕΑΛΕ

Σημειώσεις:

βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου

βυζαντινά ψηφιδωτά, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία

Διανυκτέρευση.

Φόροι αεροδρομίων,επίναυλος καυσίμων, check points (205€).
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων τo άτομο τη βραδιά (2€).

5η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΟΡΤΥΓΙΑ

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . Δείπνο και
645€

πολύπειρους ξεναγούς μας να σας συντροφεύουν σε κάθε Τιμή σε μονόκλινο
730€
780€
μαγικό μυστικό της ασύγκριτης Σικελίας!
205€
205€
•Απευθείας πτήσεις Αθήνα-Κατάνια-Αθήνα με την εγγύηση Φόροι αεροδρομίων
της Aegean Airlines.
•Ημερήσια εκδρομή στις πανέμορφες Συρακούσες και
το ιστορικό κέντρο της πάνω στο γραφικό νησάκι-κάστρο
Πτήσεις
Ορτυγία.
Αναχώρηση : Αθήνα – Κατάνια 17.40 - 18.25
•Επίσκεψη στο ξακουστό ηφαίστειο της Αίτνας, μια
Επιστροφή : Κατάνια – Αθήνα 19.25 - 21.55
ιδιαίτερη εμπειρία!
•Κεντρικά ξενοδοχεία για όλες τις διανυκτερεύσεις μας.
•Δώρο ένα δείπνο στο ξενοδοχείο μας στο Αγκριτζέντο.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Κατάνια – Αθήνα με την Aegean Airlines
HOTEL DELLA VALLE
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
AGRIGENTO

αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι –έδρα των Νορμανδών

ψηφιδωτά. Νωρίς το μεσημέρι άφιξη στην Ταορμίνα,

του αρχαίου Ναού της Αθηνάς σε χριστιανική εκκλησία–,
τη Βασιλική της Σάντα Λουτσία με τον αριστούργημα
του Καραβάτζιο «Η ταφή της Σάντα Λουτσία», και θα
καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας με τους παπύρους
μέσα στο νερό. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

τόπος καλλιτεχνών, μποέμ και συγγραφέων, τόπος
έμπνευσης και ρεμβασμού, η αρχαία αποικία των Ναξίων

6η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ(ξενάγηση) - AITNA - ΑΘΗΝΑ

ασκεί ακαταμάχητη έλξη στον επισκέπτη. Περνώντας

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πανοραμική περιήγηση στην

την Πόρτα Μεσίνα, θα δούμε το Παλάτσο Κορβάια, που

πόλη της Κατάνιας, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην

αποτέλεσε έδρα του πρώτου Σικελικού Κοινοβουλίου

Σικελία μετά το Παλέρμο, στις ανατολικές ακτές του

(1410), το αρχαίο ελληνικό θέατρο, με πανοραμική θέα

νησιού στο Ιόνιο Πέλαγος. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης

στη θάλασσα και την Αίτνα, και διαμέσου της Κόρσο

θα δούμε την Piazza del Duomo ή αλλιώς το Σιντριβάνι

Ουμπέρτο, θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Πιάτσα

του Ελέφαντα, ένα γλυπτό από μαύρη λάβα της Αίτνας,

Νόβε Απρίλε με την εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου

τον Καθεδρικός ναός της Αγίας Αγάθης, πολιούχος της

και τον Πύργο του Ρολογιού. Αργά το απόγευμα άφιξη

πόλη και το Castello Ursinο του 13ου αι. που στεγάζει το

στο ξενοδοχείο μας στην Κατάνια. Τακτοποίηση στο

μουσείο Civico. Αναχώρηση για την Αίτνα, το μεγαλύτερο

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη (3.350 μ.).

του Μονρεάλε, όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός

Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο

Ναός (6.000 τ.μ.) με τα θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής

αεροδρόμιο της Κατάνια για την πτήση της επιστροφής

τέχνης. Επιστροφή στο Παλέρμο. Η περιήγησή μας θα

στην Αθήνα.
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Δυνατότητα διαμονής
στο πολυτελές και κεντρικό
Hyatt Regency Etoile 4* Lux.
Η πρόταση μας.... H επιλογή σας!

Γαλλία: 5 ημέρες
Αναχωρήσεις: 24 Ιουνίου &
01, 08, 15, 22, 29 Ιουλίου &
03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 19 & 26 Αυγούστου &
02, 09 Σεπτεμβρίου

Από

585€
το άτομο

ΠΑΡΊΣΙ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)

επίσκεψη σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του

Ντε Φλόρ, καφέ Ντε Μόγκοτι που σύχναζε και η Σιμόν Ντε

Παρισιού την Όπερα. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1861

Μπωβουάρ . Από τα υπέροχα στενά του Σαιν Αντρέ ντ Αρτς

μετά από εντολή του Ναπολέοντα του ΙΙΙ. Αρχιτέκτονας

θα βρεθούμε στην καρδιά της λατινικής συνοικίας στο

ήταν ο Σάρλ Γκαρνιέ . Είναι η πιο παλιά λυρική σκηνή

συντριβάνι του Αγιου Μιχαήλ . Θα περάσουμε στο νησάκι

του Παρισιού και σφραγίστηκε με την παρουσία της

Λα Σιτέ για να βρεθούμε στην Παναγία Παρισίων και θα

Μαρίας Κάλλα και του Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Η είσοδος

πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό,

καταλήξουμε στο Δημαρχείο όπου θα επιβιβαστούμε

με την τεράστια σκάλα , η οροφή με το έργο του

τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου,

στο πούλμαν που θα μας μεταφέρει κέντρο της πόλης.

διάσημου ζωγράφου Μάρκ Σαγκάλ και του φουαγιέ

την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των

Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για αγορές και

εμπνευσμένο από την αίθουσα των κατόπτρων στις

ατελείωτες βόλτες στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ

Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την

Βερσαλλίες θα σας εντυπωσιάσουν. Ακολούθως, θα

η πρόταση μας είναι να διασκεδάσετε (προαιρετικά)

πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν

μεταφερθούμε στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, όπου

στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. Επιστροφή στο

τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής

θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην ιστορία των

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα

αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά

πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο

από κάθε κατηγορία τους. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος

της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου,

για αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. H δική

Πρωινό και η μέρα σας είναι αφιερωμένη στο υπέροχο

την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το

μας πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε προαιρετική

Βασίλειο του DISNEY , ένα από τα δημοφιλέστερα

Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το

Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ

πάρκα διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο θεματικό πάρκο

Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το

μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην

με ποικίλλων μορφών δραστηριότητες. Αποτελείται

περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης , το Πάνθεον,

Πλατεία των καλλιτεχνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

από πολλά λούνα παρκ, παιδικές χαρές και πίστες ενώ

τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του

Διανυκτέρευση.

στήνονται τεράστια κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια

Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει

του Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και

πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή.

λειτούργησε για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του 1955.

Το κόστος εισόδου είναι 30€ για ενήλικες και 10€ για

Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης,

παιδιά (δικαίωμα κράτησης). Στις τιμές περιλαμβάνεται

ταξιδέψτε στην χώρα του Πήτερ Παν και του Πινόκιο,

σύστημα ενοικίασης ακουστικών. Υποχρεωτική κράτηση

ζήστε την περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό

όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο

και προπληρωμή εισόδου πριν την επίσκεψη. Σε άλλη

των Κεραυνών και περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα

των Απομάχων. Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο,

περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε

Τζόουνς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.

τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στην

την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο Μουσείο του

Διανυκτέρευση.

διάθεσή σας. Διανυκτέρευση.

Λούβρου.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΟΠΕΡΑ

3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΤΟ

- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD

ΣΑΙΝ ΖΕΡΜΑΙΝ ΝΤΕ ΠΡΕ/ ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ)

Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα περπατήσουμε στην

απολαυστικό καφέ ! Στην συνέχεια μεταφορά στο

Λούβρου, όπου θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη

πιο κομψή περιοχή του Παρισιού το Σαιν Ζερμαίν Ντε Πρέ

αεροδρόμιο του Παρισιού, απ΄ όπου ακολουθεί η πτήση

Σημειώσεις:

της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την

με πολυτελή καταστήματα και εστιατόρια και την πιο παλιά

της επιστροφής μας.

• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί καμία
επίσκεψη.
• Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Πτήσεις εσωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη με μόνο 75€ - 95€ επιπλέον χρέωση.
• Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου, την επίσκεψη στην Οπερα καθώς και για την ολοήμερη εκδρομή στη Euro Disney
θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή!

ελληνική, την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της αιγυπτιακής

εκκλησία ου Παρισιού. Η γειτονιά αυτή ήταν και είναι

πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς

πόλος έλξης για καλλιτέχνες , λογοτέχνες και ζωγράφους.

πίνακες του “David” και του “De la Croix”. Στην συνέχεια

Εκει υπάρχουν τα πιο εμβληματικά καφέ όπως το καφέ

Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Όπερα, Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, Σαιν
Ζερμαιν Ντε Πρε, Πύργος Αιφελ, Disneyland
Μόνο στο Ταξίδι μας

Τιμές: Hyatt Regency
Etoile 4* Lux

•Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν Euro6 του
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις Τιμή σε μονόκλινο
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)
•Τοπικός ξεναγός για το Μουσείο του Λούβρου.
Φόροι αεροδρομίων
•Δυνατότητα προ κράτησης στο Μουσείο του
Λούβρου, για την αποφυγή καθυστερήσεων και
Τιμές:Holiday Inn Paris
Porte de Clichy 4*
ταλαιπωρίας στις τεράστιες ουρές του μουσείου.
•Αποκλειστικό συμβόλαιο με το Hyatt Regency
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Etoile 4* sup., ένα ξενοδοχείο ουρανοξύστηςΤιμή σε μονόκλινο
σύμβολο του Παρισιού, που δίνει τη δυνατότητα
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)
στους ταξιδιώτες μας να απολαμβάνουν την
καλύτερη θέα της πόλης από τα δωμάτια τους.

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Παρίσι 10.45 - 13.05
Επιστροφή : Παρίσι – Αθήνα 14.00 - 18:00

Φόροι αεροδρομίων

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το
κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη
στην πόλη του φωτός. Ακολουθώντας τη χρονολογική και
καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την

Early Booking για
αναχωρήσεις από 22/07
έως 09/09

Κανονική Τιμή

Για αναχωρήσεις 24/06,
01 & 08/07

695€

745€

745€

975€

1.085€

1.085€

395€

395€

395€

220€

220€

220€

Early Booking για
αναχωρήσεις από 01/07
έως 09/09

Κανονική Τιμή

Για την αναχώρηση 24/6

585€

635€

635€

745€

795€

795€

495€

545€

545€

220€

220€

220€

Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απευθείας πτήσεις Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα με τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη Airbus
Neo της Sky Express.
• Διαμονή στα πολυτελή ξενοδοχεία Hyatt Regency Etoile Paris 4* lux., Holiday Inn Paris Porte de Clichy 4* . Εσείς επιλέγετε!
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOLIDAY INN , PARIS HYATT REGENCY ETOILE
PARIS 4* LUX
PORTE DE CLICHY 4*
2 Rue du 8 Mai 1945, 92110
www.ihg.com/holidayinn

3 Pl. du Général Kœnig, 75017
www.hyatt.com

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων & checkpoint (220,00€ κατ’ άτομο).
Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Είσοδος στο Πάρκο της Disney( 1 πάρκο) κόστος κατ ’άτομο : ενήλικας 100 € / παιδί 90 €
Είσοδος στο Μουσείο του Λούβρου.
Eίσοδος στην Οπερα 8 €
Δημοτικοί φόροι 3 €/κατ’ άτομο τη βραδιά στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Etoile Paris 4* lux.
Δημοτικοί φόροι 2 €/κατ’ άτομο τη βραδιά στο ξενοδοχείο Holiday Inn Paris Porte de Clichy 4*
Προαιρετική ασφάλεια Covid-19 (20€).
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καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε
με τα διάσημα καφέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό
σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο
μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο,

4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND

5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και σήμερα αποχαιρετάμε την πόλη του φωτός,
χρόνος ελεύθερος για μια σύντομη βόλτα ή έναν
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Γαλλία: 6 ημέρες

Δώρο

Αναχωρήσεις: 08, 15, 22, 29 Ιουλίου &

Η ημερήσια εκδρομή στην Νορμανδία!

03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 19, 26 Αυγούστου &
02, 09 Σεπτεμβρίου

Από

645€
το άτομο

ΠΑΡΊΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)

Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Οπερα , Μουσείο Αρωμάτων Fragonard,
Σαιν Ζερμαιν Ντε Πρε, Πύργος Αιφελ, Disneyland, Νορμανδία
Μόνο στο Ταξίδι μας

•Δώρο: Η ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία.
•Τοπικός ξεναγός για το Μουσείο του Λούβρου
•Δυνατότητα προ κράτησης στο Μουσείο του
Λούβρου, για την αποφυγή καθυστερήσεων και
ταλαιπωρίας στις τεράστιες ουρές του μουσείου.
•Αποκλειστικό συμβόλαιο με το Hyatt Regency
Etoile 4* sup., ένα ξενοδοχείο ουρανοξύστηςσύμβολο του Παρισιού, που δίνει τη δυνατότητα
στους ταξιδιώτες μας να απολαμβάνουν την

Κανονική Τιμή

Για αναχωρήσεις 24/06,
01 & 08/07

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

795€

845€

845€

Τιμή σε μονόκλινο

1.145€

1.265€

1.265€

Παιδική τιμή σε τρίκλινο (έως 16 ετών)

395€

395€

395€

Παιδική τιμή σε δίχωρο Οικογενειακό
δωμάτιο(1ο & 2ο παιδί ως 16 ετών)

595€

645€

645€

Φόροι αεροδρομίων

220€

220€

220€

Τιμές: Holiday Inn Paris

Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

645€

695€

Τιμή σε μονόκλινο

845€

895€

Παιδική τιμή σε τρίκλινο (έως 16 ετών)

545€

595€

Παιδική τιμή σε δίχωρο Οικογενειακό
δωμάτιο(1ο & 2ο παιδί ως 16 ετών)

445€

445€

Φόροι αεροδρομίων

220€

220€

Porte de Clichy 4*

καλύτερη θέα της πόλης από τα δωμάτια τους.

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Παρίσι 10.45 - 13.05
Επιστροφή : Παρίσι – Αθήνα 14.00 - 18:00

Early Booking για
αναχωρήσεις από 22/07
έως 09/09

Τιμές: Hyatt Regency
Etoile 4* Lux

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απευθείας πτήσεις Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα με τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη
Airbus Neo της Sky Express.
• Διαμονή στα πολυτελή ξενοδοχεία Hyatt Regency Etoile Paris 4* lux., Holiday Inn Paris Porte de Clichy 4* . Εσείς
επιλέγετε!
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:

HOLIDAY INN , PARIS HYATT REGENCY ETOILE
PARIS 4* LUX
PORTE DE CLICHY 4*
2 Rue du 8 Mai 1945, 92110
www.ihg.com/holidayinn

3 Pl. du Général Kœnig, 75017
www.hyatt.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων & checkpoint (220,00€ κατ’ άτομο).
Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Είσοδος στο Πάρκο της Disney( 1 πάρκο) κόστος κατ ’άτομο : ενήλικας 100 € / παιδί 90 €
Είσοδος στο Μουσείο του Λούβρου.
Eίσοδος στην Οπερα 8 €
Δημοτικοί φόροι 3 €/κατ’ άτομο τη βραδιά στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Etoile Paris 4* lux.
Δημοτικοί φόροι 2 €/κατ’ άτομο τη βραδιά στο ξενοδοχείο Holiday Inn Paris Porte de Clichy 4*
Προαιρετική ασφάλεια Covid-19 (20€).

16

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το
κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη
στην πόλη του φωτός. Ακολουθώντας τη χρονολογική και
καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την
πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό,
τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου,
την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των
Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την
πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν
τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής
επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα
πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο
της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου,
την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το
Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το
Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το
περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης , το Πάνθεον,
τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του
Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις
καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε
με τα διάσημα καφέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό
σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο
μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο,
όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο
των Απομάχων. Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στην
διάθεσή σας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΟΠΕΡΑ
- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του
Λούβρου, όπου θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη
της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την
ελληνική, την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της αιγυπτιακής
πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς
πίνακες του “David” και του “De la Croix”. Στην συνέχεια
επίσκεψη σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του
Παρισιού την Όπερα. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1861
μετά από εντολή του Ναπολέοντα του ΙΙΙ. Αρχιτέκτονας
ήταν ο Σάρλ Γκαρνιέ . Είναι η πιο παλιά λυρική σκηνή
του Παρισιού και σφραγίστηκε με την παρουσία της
Μαρίας Κάλλα και του Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Η είσοδος
με την τεράστια σκάλα , η οροφή με το έργο του
διάσημου ζωγράφου Μάρκ Σαγκάλ και του φουαγιέ
εμπνευσμένο από την αίθουσα των κατόπτρων στις
Βερσαλλίες θα σας εντυπωσιάσουν. Ακολούθως, θα
μεταφερθούμε στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, όπου

θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην ιστορία των
αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά
από κάθε κατηγορία τους. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος
για αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. H δική
μας πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε προαιρετική
Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ
μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην
Πλατεία των καλλιτεχνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου
θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε
συμμετοχή. Το κόστος εισόδου είναι 30€ για ενήλικες
και 10€ για παιδιά (δικαίωμα κράτησης). Στις τιμές
περιλαμβάνεται σύστημα ενοικίασης ακουστικών.
Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου πριν την
επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να
εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο
Μουσείο του Λούβρου.
3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΤΟ
ΣΑΙΝ ΖΕΡΜΑΙΝ ΝΤΕ ΠΡΕ/ ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα περπατήσουμε στην
πιο κομψή περιοχή του Παρισιού το Σαιν Ζερμαίν Ντε Πρέ
με πολυτελή καταστήματα και εστιατόρια και την πιο παλιά
εκκλησία ου Παρισιού. Η γειτονιά αυτή ήταν και είναι
πόλος έλξης για καλλιτέχνες , λογοτέχνες και ζωγράφους.
Εκει υπάρχουν τα πιο εμβληματικά καφέ όπως το καφέ
Ντε Φλόρ, καφέ Ντε Μόγκοτι που σύχναζε και η Σιμόν Ντε
Μπωβουάρ . Από τα υπέροχα στενά του Σαιν Αντρέ ντ Αρτς
θα βρεθούμε στην καρδιά της λατινικής συνοικίας στο
συντριβάνι του Αγιου Μιχαήλ . Θα περάσουμε στο νησάκι
Λα Σιτέ για να βρεθούμε στην Παναγία Παρισίων και θα
καταλήξουμε στο Δημαρχείο όπου θα επιβιβαστούμε
στο πούλμαν που θα μας μεταφέρει κέντρο της πόλης.
Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για αγορές και
ατελείωτες βόλτες στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ
η πρόταση μας είναι να διασκεδάσετε (προαιρετικά)
στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (Όνφλερ ,
Ντοβίλ , Tροβίλ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία ολοήμερη
εκδρομή στην υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός
η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά»,
παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια
σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης
και επισκεφθείτε την σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου
κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα . Τέλος σας
συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία
της πόλης όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και
διεθνής ταινίες Στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν
και διασχίζοντας την Τρουβίλ , αγαπημένη πόλη των
ιμπρεσιονιστών , θα πάρουμε την Cote Fleurie , μέσα από
μια καταπράσινη διαδρομή και θα φθάσουμε στο παλιό
ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur, μία ιστορική
περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι,
σημείο εκκίνησης όλων των μεγάλων θαλασσοπόρων της
Γαλλίας. Χρόνος ελεύθερος για αγορές , φαγητό και καφέ.
Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND
Πρωινό και η μέρα σας είναι αφιερωμένη στο υπέροχο
Βασίλειο του DISNEY , ένα από τα δημοφιλέστερα
πάρκα διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο θεματικό πάρκο
με ποικίλλων μορφών δραστηριότητες. Αποτελείται
από πολλά λούνα παρκ, παιδικές χαρές και πίστες ενώ
στήνονται τεράστια κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια
του Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και
λειτούργησε για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του 1955.
Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης,
ταξιδέψτε στην χώρα του Πήτερ Παν και του Πινόκιο,
ζήστε την περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό
των Κεραυνών και περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα
Τζόουνς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και σήμερα αποχαιρετάμε την πόλη του φωτός,
χρόνος ελεύθερος για μια σύντομη βόλτα ή έναν
απολαυστικό καφέ ! Στην συνέχεια μεταφορά στο
αεροδρόμιο του Παρισιού, απ΄ όπου ακολουθεί η πτήση
της επιστροφής μας.
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Γαλλία: 8 ημέρες

Οι ωραιότερες περιηγήσεις
& ξεναγήσεις στην κοιλάδα
Loire & στην Νορμανδία!

Αναχωρήσεις: 23, 30 Ιουλίου &
06, 13, 20, 27 Αυγούστου

Από

845€
το άτομο

ΠΑΡΊΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΊΑ - ΚΆΣΤΡΑ ΛΊΓΗΡΑ

1η μέρα ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ – ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΜΠΟΡ
& ΜΠΛΟΥΑ – ΤΟΥΡ

Κάστρο Σαμπόρ & Μπλουά, Τουρ, Κάστρο Σενονσό & Αμπουάζ, Αρομάνς, Καέν,
Σαιν Μαλό,Μον Σαιν Μισέλ, Ντοβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* & 4* (Hotel Holiday inn port de Clichy 4* στο Παρίσι, Kyriad
Tours Centre 3* στην Τουρ & Zenith Hotel
Caen 3* sup. στην Καέν)
•Δυνατότητα προ κράτησης στο Μουσείο του
Λούβρου, για την αποφυγή καθυστερήσεων
και ταλαιπωρίας στις τεράστιες ουρές του
μουσείου.
KYRIAD TOURS CENTRE
3*
65 Av. de Grammont, 37000
www.tours-centre.kyriad.com

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το
κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη
στην πόλη του φωτός. Αναχώρηση για την κοιλάδα του
Λίγηρα, του μεγαλύτερου ποταμού της Γαλλίας , με τελικό
προορισμό την Τουρ. Ενδιάμεση στάση και επίσκεψη
στο επιβλητικό κάστρο Σαμπόρ (16ος αι.), που φέρει και
αυτό την υπογραφή του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και έχει
ανακηρυχτεί επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO. Στο δρόμο μας θα κάνουμε μια στάση στο
Μπλουα, στις όχθες του Λίγηρα. Στη σύντομη περιπατητική
μας επίσκεψη θα δούμε το διάσημο κάστρο της Μπλουά
που κάποτε ήταν μία από τις κατοικίες του Λουδοβίκου ΙΒ΄
που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, και μια λιθόκτιστη
γέφυρα του 18ου αιώνα γεφυρώνει τον Λίγηρα. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Τουρ. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Early Booking

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

845€

895€

Τιμή σε μονόκλινο

995€

1045€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

545€

595€

Φόροι αεροδρομίων

205€

205€

2η μέρα ΤΟΥΡ (περιήγηση) – ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΝΟΝΣΟ

Πτήσεις

& ΑΜΠΟΥΑΖ

Αναχώρηση : Αθήνα – Παρίσι 10.45 - 13.05
Επιστροφή : Παρίσι – Αθήνα 14.00 - 18:00

• Φ.Π.Α.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την περιήγηση
μας στην Μεσαιωνική πόλη Τουρ, που έχει ανακηρυχτεί
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Στη συνέχεια επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο με
κατεύθυνση το κάστρο Σενονσό, το κάστρο των Κυριών
όπως λέγεται, διότι «το θηλυκό αποτύπωμα είναι παρόν
παντού, προστατεύοντας από τις συγκρούσεις και τους
πολέμους για να είναι για πάντα ένας τόπος ειρήνης».
Χτισμένο το 1513, θα παρατηρήσουμε την διακόσμηση
του, και τις σπάνιες ταπετσαρίες και τους παλιούς
πίνακες που διασώζονται μέχρι και σήμερα. Ακόμη η
θέα από τους κήπους, το πάρκο και τον αμπελώνα του,
θα μας μαγέψουν. Αναχώρηση από το Σενονσώ για να
επισκεφθούμε το κάστρο-φρούριο Αμπουάζ (15ος αι.),
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Θα
περπατήσουμε την παλιά πόλη και την εξωτερική πλευρά
του κάστρου. Επιστροφή στη Τουρ απολαμβάνοντας την
διαδρομή δίπλα από τον ποταμό Λίγηρα. Διανυκτέρευση.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

3η μέρα : ΤΟΥΡ – ΑΡΟΜΑΝΣ – ΚΑΕΝ

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για το Αρομάνς,
κοινότητα του νομού Καλβαντός της Νορμανδίας. Είναι
σημαντική λουτρόπολη λόγω της αμμώδους παραλίας
της και διεθνώς γνωστή για την Απόβαση στις 6
Ιουνίου 1944. Προσελκύει έναν πολύ μεγάλο αριθμό
επισκεπτών, καθώς διαθέτει ένα από τα Μουσεία της
Απόβασης της Νορμανδίας αλλά και υπολείμματα του
λιμένα Μάλμπερι «Β». Σήμερα αυτά τα υπολείμματα
βρίσκονται στην κεντρική παραλία της Αρρομάνς. Αμέσως
μετά αναχωρούμε για την Κάεν. Με την άφιξη αρχίζει
η περιήγηση μας στην μεγαλύτερη πόλη της κάτω
Νορμανδίας, με εντυπωσιακό πολιτισμικό παρελθόν, που
αποτέλεσε σημείο-κλειδί στη Μάχη της Νορμανδίας,
και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το μουσείο πολέμου
της πόλης, γνωστό για την αφιέρωση του στον Β’

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με την Sky Express.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* & 4* (Hotel Holiday inn port de Clichy 4* στο Παρίσι, Kyriad Tours Centre 3*
στην Τουρ & Zenith Hotel Caen 3* sup. στην Καέν)
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

HOTEL ZENITH CAEN 3*
SUP
98 Bd Yves Guillou, 14000
www.zenith-hotel-caen.com/

• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, Κάστρα, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται

HOLIDAY INN , PARIS
PORTE DE CLICHY 4*
2 Rue du 8 Mai 1945, 92110
www.ihg.com/holidayinn

• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων κατ’ άτομο τη νύχτα (Παρίσι 2€, Καέν 1,40€, Τούρ 1,65€)
• Φόροι αεροδρομίων , επίναυλος καυσίμων & check points (195€)

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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παγκόσμιο πόλεμο και γενικά στην ιστορία του 20ου
αιώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα : KAEN - ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ – ΜΟΝ ΣΑΙΝ

ΜΙΣΕΛ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρώτος μας σταθμός η κάστροπολιτεία του Σαιν Μαλό στις ακτές της Μάγχης, που
αποτέλεσε καταφύγιο κουρσάρων και πειρατών τον 16ο
αι. Μια πόλη-οχυρό, που αναστηλώθηκε εντυπωσιακά
μετά τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της στον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραδομένοι στην αύρα του
Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός των τειχών
μεσαιωνική πόλη με τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Βικεντίου και τον Πύργο στον οποίο στεγάζεται το
μουσείο της πόλης. Αμέσως μετά αναχωρούμε για το
μεσαιωνικό αριστούργημα, του Μον Σαιν Μισέλ, ένα
βραχώδες νησάκι στη μέση μιας απέραντης έκτασης από
κίτρινη άμμο, η οποία με την πλημμυρίδα καλύπτεται από
θάλασσα. Στην κορυφή του δεσπόζει το Αβαείο του Αγίου
Μιχαήλ, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της UNESCO. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρόποδες
του λόφου με τα πέτρινα σπιτάκια με τα λουλούδια, τα
λιθόστρωτα δρομάκια του και τα γραφικά πανδοχεία του
δίνουν την εντύπωση ότι μόλις άνοιξες ένα παράθυρο
στον Μεσαίωνα. Γεύμα εξ ιδίων στο φημισμένο La Mere
Poulard στην καστροπολιτεία του Μον Σαν Μισέλ. Αμέσως
μετά ακολουθεί επίσκεψη στο αμερικάνικο νεκροταφείο
στην περιοχή της Ομάχα που τιμά τα αμερικανικά
στρατεύματα , τα οποία πέθαναν κατά την διάρκεια της
εισβολής στην Ευρώπη το 1944. Επιστροφή στην Καέν.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΚΑΕΝ – ΝΤΟΒΙΛ – ΤΡΟΒΙΛ – ΟΝΦΛΕΡ
- ΠΑΡΙΣΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρώτος μας σταθμός το δίδυμο
κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο Ντοβίλ-Τρουβίλ,
λίκνο της Μπελ Επόκ και του στιλ Αρ Νουβό. Θαυμάστε
κατά μήκος της διάσημης παραλιακής τα πολυτελή
κτήρια-σπίτια και ξενοδοχεία, τα αριστοκρατικά καφέ και
εστιατόρια, τα εμπορικά μαγαζιά πολυτελείας ή δοκιμάστε
την τύχη σας στο Καζίνο. Αναχώρηση για τη γραφική
Ονφλέρ, μια τόση δα πολιτεία σαν μινιατούρα του 17ου
αιώνα, μέσα στα λουλούδια, όπως λέει και το όνομά της.
Εδώ, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στην εποχή που
οι πρώιμοι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι απαθανάτιζαν το
κεντρικό λιμανάκι και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη.
Αναχώρηση για την πόλη του φωτός το Παρίσι. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό. Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική
εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική
ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του
Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του

Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων,
το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το
σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα
της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία
της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα,
το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες
πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την
πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα
Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των
Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης ,
το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα
κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου
Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το
Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, την Σχολή
Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που
σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος
το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο
Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των Απομάχων. Χρόνος
ελεύθερος στην διάθεσή σας. H δική μας πρόταση είναι
να πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο
Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα
στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΠΛΑΤΕΙΑ

ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN)

Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο
του Λούβρου, όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε την
Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της
Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή,
και ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα
θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του
“De la Croix”. Συνεχίζουμε για το σημαντικό κομμάτι της
ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο
της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον
επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789.
Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν
κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία
της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία
το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από
το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα
περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που
περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος
Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων.
Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητα μπιστρό και καφετέριες
συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή
φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της
εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα
μαγαζιά της περιοχής. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για
αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα ΠΑΡΙΣΙ - AΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη ως την ώρα
που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής μας στην Aθήνα.
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Γαλλία, Ιταλία: 6 ημέρες

Δώρο
Η κρουαζιέρα στα Cinque Terre
& στο Πόρτο Φίνο

Αναχωρήσεις: 02, 09, 16 Αυγούστου

Από

745€
το άτομο

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ & ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
Κάννες, Σαν Πωλ Ντεβάνς, Εζ, Μονακό, Γένοβα, Πόρτο Φίνο ,
Χωριά Cinque Terre
Μόνο στο Ταξίδι μας

•Η πληρέστερη σύντομη
απόδραση στην Κυανή Ακτή!!
•Διαμονή σε επιλεγμένα &
κεντρικά ξενοδοχεία της επιλογής
σας.
•Εκδρομές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις με έμπειρο συνοδόξεναγό του γραφείου μας.

HOTEL MONSIGNY

17 Av. Malaussena, 06000
www.hotelmonsignynice.com/

Hotel Monsigny 3* Νίκαια
& Star Htl President 4*
Γένοβα ή παρόμοια

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ - ΝΙΚΑΙΑ

(περιήγηση)

Hotel ΝΗ 4* Νίκαια &
Star Htl President 4*
Γένοβα ή παρόμοια

745€
945€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

595€

595€

Φόροι αεροδρομίων

205€

205€

Corte Lambruschini, 4, 16129
www.starhotels.com

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική

αρωμάτων Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το

κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά της Cinque Terre,

επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τη

κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο

που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια

κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρα

πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί

της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική

που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους οικισμούς

του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας

Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της

περιήγηση θα δούμε παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη

δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco

κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με

της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς

Anglais που εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας και πήρε
όνομά της από μια ομάδα Άγγλων τουριστών που κατά
τον 18ο συνήθιζαν να περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του

Πτήσεις

ήπιου κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο

Αναχώρηση : Αθήνα – Μιλάνο 08.25 - 10.00
Επιστροφή : Μιλάνο – Αθήνα 18.50 - 22:00

«Negresco», θα περάσουμε από την κεντρική πλατεία της
πόλης την πλατεία Μασένα με το άγαλμα του Ποσειδώνα,
στη συνέχεια την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε

βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι, από τον 13ο αιώνα,
τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα
επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε
για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό,
και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα
από 4.000 είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό
κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη

κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε
τρία μεσαιωνικά χωριά, με πρώτη στάση το Monterosso,
τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό
και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα
όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια
του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος
θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της
ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά

Περιλαμβάνονται:

τον Καθεδρικό Ναό της Νίκαιας αφιερωμένος στη Αγία

Νίκαια . Διανυκτέρευση.

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Μιλάνο – Αθήνα με την Aegean Airlines.

Ρεπαράτη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ – ΓΕΝΟΒΑ

Διανυκτέρευση.

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.

2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ – ΣΑΝ ΠΩΛ

ΝΤΕΒΑΝΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο . Αναχώρηση για την Ιταλική

6η μέρα: ΓΕΝΟΒΑ(περιήγηση) - ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ

• Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογή σας.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.

Ριβιέρα για να επισκεφτούμε το μαγευτικό και

το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Γένοβα.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πανοραμική περιήγηση μας

Πρωινό και αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη

κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο εκπληκτικής ομορφιάς.

“βασίλισσα” της Κυανής ακτής τις Κάννες, με την

Οι απότομοι γκρεμοί της Σάντα Μαργκερίτα , το

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους πιο διάσημους

γραφικό λιμάνι και το εμβληματικό του κάστρο θα μας

• Φ.Π.Α.

δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και

συναρπάσουν Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στο

τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από

Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά

λιμάνι, να ανεβείτε στο λόφο με το εκκλησάκι του Αγίου

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

την εποχή της Μπελ Εποκ , το Παλάτι του Φεστιβάλ

εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de Ferrari με το κτίριο της

Γεωργίου, να περπατήσετε στους κήπους του κάστρου

Δεν περιλαμβάνονται:

των Καννών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτα, Εν

Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (205€).

Μπράουν και να απολαύσετε την θέα από ψηλά. Στη

συνεχεία θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο γραφικά

γεννήθηκε ο Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά παλάτια,

• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο (15€ ενήλικας & 9€ παιδικό έως 12 ετών).

συνέχεια θα μεταφερθούμε στην αριστοκρατική Γένοβα.

χωριά της περιοχής το Σαν Πωλ Ντε Βανς μεσαιωνικό

μεγάλες λεωφόρους του 19ου αιώνα, και μπαρόκ

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Απόγευμα ελεύθερο

εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Χρόνος

για μια πρώτη γνωριμία με την Superba (υπέροχη) πόλη

ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση

όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι. Διανυκτέρευση.

επιστροφής μας στην Αθήνα.

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

STAR HOTEL PRESIDENT ,
GENOVA

Εζ, για να επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής

οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη

της πόλης. θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο, Des

1095€

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό

5η μέρα: ΓΕΝΟΒΑ - Κρουαζιέρα στα χωριά της

Cinque Τerre

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την

Νίκης. Με την άφιξη ακολουθεί πανοραμική περιήγηση

845€

3η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΝΑΚΟ

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Νίκαια 1,50€ σε 3*, 2,20€ σε 4* & 3€ στην Γένοβα).

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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χωριό περιτριγυρισμένο από τα τοίχοι του Φραγκίσκου
του Πρώτου, καταφύγιο όλων των ζωγράφων και
καλλιτεχνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια
. Διανυκτέρευση.

στο ιστορικό κέντρο της Γένοβας , που έχει ανακηρυχτεί
από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San
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Η πληρέστερη σύντομη
απόδραση στην Κυανή Ακτή!!

Γαλλία: 6 ημέρες
Αναχωρήσεις: 12, 19 Ιουλίου

Από

645€
το άτομο

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ (περιήγηση)

Νίκαια, Κάννες, Σαν Πωλ Ντεβάνς, Εζ, Μονακό, Σαίντ Τροπέ, Πορτ Γκριμό

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
κοσμοπολίτικη Νίκαια. Με την άφιξη περιήγηση στην
πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας που θεωρείται ένας

Μόνο στο Ταξίδι μας

Τιμές:

Hotel Monsigny 3*

Hotel NH Nice 4*

645€

795€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

845€
•Η πληρέστερη σύντομη απόδραση Τιμή σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)
395€
στην Κυανή Ακτή!!
Φόροι αεροδρομίων
205€
•Διαμονή σε επιλεγμένα & κεντρικά
Πτήσεις
ξενοδοχεία της επιλογής σας.
Αναχώρηση : Αθήνα – Νίκαια
•Εκδρομές, περιηγήσεις,
Επιστροφή : Νίκαια – Αθήνα
ξεναγήσεις με έμπειρο συνοδόΠεριλαμβάνονται:
ξεναγό του γραφείου μας.

από τους παλαιότερους οικισμούς της Ευρώπης και πήρε
το όνομα της προς τιμή της θεάς Νίκης. θα διασχίσουμε
την περίφημη λεωφόρο, Des Anglais που εκτείνεται

1095€
395€

κατά μήκος της παραλίας και πήρε όνομά της από μια

205€

ομάδα Άγγλων τουριστών που κατά τον 18ο συνήθιζαν
να περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του ήπιου κλίματος.

12.55 - 14.25
08.30 - 11:55

Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco»,
θα περάσουμε από την κεντρική πλατεία της πόλης
την πλατεία Μασένα με το άγαλμα του Ποσειδώνα, στη

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Νίκαια - Αθήνα με την Air France.

συνέχεια την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.

HOTEL MONSIGNY

17 Av. Malaussena, 06000
www.hotelmonsignynice.com/

Ρεπαράτη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

• Διαμονή στα ξενοδοχεία της επιλογή σας (Hotel Monsigny 3* ή Hotel NH Nice 4*) ή παρόμοια.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.

2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ – ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

Πρωινό και αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

“βασίλισσα” της Κυανής ακτής τις Κάννες, με την

• Φ.Π.Α.

STAR HOTEL PRESIDENT ,
GENOVA
Corte Lambruschini, 4, 16129
www.starhotels.com

τον Καθεδρικό Ναό της Νίκαιας αφιερωμένος στη Αγία

περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους πιο διάσημους

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. .

τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από

Δεν περιλαμβάνονται:

του Πρώτου, καταφύγιο όλων των ζωγράφων και
καλλιτεχνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια
. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΕΖ- ΜΟΝΑΚΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό
Εζ, για να επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής
αρωμάτων Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το
κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο
πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί
του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας
περιήγηση θα δούμε παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη
κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της
βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι, από τον 13ο αιώνα,
τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα
επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε
για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό,
και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα
από 4.000 είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό
κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη
Νίκαια . Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ - ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το
κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ, γνωστό για τις πολυτελείς
βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και τα γραφικά
σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης . Χτισμένη πάνω
στα καταγάλανα νερά του κόλπου, η εκσυγχρονισμένη
αυτή εκδοχή μια τυπικής μεσαιωνικής πόλης, είναι γνωστή
για τα αναρίθμητα πολυτελή σκάφη αναψυχής που δένουν
στο λιμάνι της απέναντι στα παραλιακά καφέ. Τουρίστες
από όλες τις εθνικότητες και ακριβά σπορ αμάξια
περιδιαβαίνουν τους δρόμους της. Στην συνέχεια θα
επισκεφτούμε άλλο ένα τουριστικό θέρετρο την μικρή
Βενετία της γαλλικής Ριβιέρας το Πόρτ Γριμό που θα
μας σαγηνέψει. Επιστροφή στην Νίκαια. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ(ελεύθερη ημέρα)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη στην διάθεσή
σας να χαρείτε την πόλη . Η ωραία της Γαλλικής
Ριβιέρας μας καλεί να περπατήσουμε στους δρόμους
και στις πλατείες της, και να δοκιμάσουμε τα θάλασσινα
εδέσματα της με γαλλικό αποτύπωμα σε ένα από τα
πολλα εστιατόρια της πόλης.. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ

την εποχή της Μπελ Εποκ , το Παλάτι του Φεστιβάλ

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (205€).
• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο (15€ ενήλικας & 9€ παιδικό έως 12 ετών).

των Καννών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτα, Εν

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

συνεχεία θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο γραφικά

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Νίκαια 1,50€ 3* & 2,20€ 4*).

χωριό περιτριγυρισμένο από τα τοίχοι του Φραγκίσκου

22

χωριά της περιοχής το Σαν Πωλ Ντε Βανς μεσαιωνικό

Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής μας στην Αθήνα.
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Γαλλία: 8 ημέρες

Το πληρέστερο ταξίδι της Κυανής Ακτής
& διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*

Αναχωρήσεις: 17 Ιουλίου &
01 , 09, 16 Αυγούστου

Από

895€
το άτομο

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ - ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ

1η μέρα: AΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
κοσμοπολίτικη Νίκαια. Αφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο
και αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” της
Κυανής ακτής τις Κάννες, με την περίφημη Κρουαζέτ,
έναν από τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου.
Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και τα υπερπολυτελή
ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ
Εποκ , το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε προς τη Μασσαλία πρωτεύουσα της
Προβηγκίας, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας,
κτισμένη στον κόλπο της Λυών. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Μασσαλία, Αιξ εν Προβάνς, Αρλ, Αβινιόν, Σαιν Τροπέ, Σαν Πωλ ντε Βανς,
Κάννες, Εζ, Μονακό, Κασσίς, Αντίμπ
Τιμές:

Μόνο στο Ταξίδι μας

Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

895€

945€

Τιμή σε μονόκλινο

1195€

1245€

•Το πληρέστερο ταξίδι της Κυανής
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)
595€
595€
Ακτής.
Φόροι αεροδρομίων
215€
215€
•Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
Πτήσεις
αστέρων (Hotel NH Νίκαια & Μercure
Αναχώρηση : Αθήνα - Νίκαια
12.55 - 14.25
Marseille Prado στην Μασσαλία).
Επιστροφή : Νίκαια - Αθήνα
08.30 - 11.55
•Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
Περιλαμβάνονται:
με έμπειρο συνοδό-ξεναγό του
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Aθήνα - Νίκαια - Αθήνα με την Αir France.
γραφείου μας
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.

3η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* αστέρων (Hotel NH Νίκαια & Μercure Marseille Prado στην
Μασσαλία ή παρόμοια).

HOTEL NH NICE

2-4 Parv. de l’Europe, 06300
www.nh-hotels.de

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική
πόλη Άρλ, γνωστή σαν αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την
πόλη με τα περισσότερο Ρωμαϊκά μνημεία στην Γαλλία. Θα
δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, την καλοδιατηρημένη Αρένα,
την Ρωμαϊκή νεκρόπολη, και τον Ιερό Ναό του Αγίου
Τροφίμου. Η πόλη έχει ανακηρυχτεί από την Unesco
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη
συνέχεια αναχώρηση για την Αβινιόν πρωτεύουσα του
νομού Βοκλύζ, χτισμένη στις όχθες του Ροδανού ποταμού,
γνωστή ως έδρα των 7 παπών γαλλικής καταγωγής την
περίοδο 1309-1377. Στην περιήγηση μας στο ιστορικό
κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό
Συγκρότημα που είναι και το μεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό
κτίσμα στην Ευρώπη, την πλατεία του Δημαρχείου και
την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος ελεύθερος
για όσους θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά το Παπικό
Παλάτι. Επιστροφή στη Μασσαλία αργά το απόγευμα.
Διανυκτέρευση.

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• ΦΠΑ.

MERCURE MARSEILLE PRADO
11 Av. de Mazargues, 13008
www.all.accor.com

2η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ (Περιήγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζει η περιήγηση
της πόλης της Μασσαλίας . Διασχίζοντας μεγάλες
λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο
παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα – φυλάκια
του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τη Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ
που βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα
έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή
μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που έχτισε
ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι.
Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών
κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το
φανταστικό πρόσωπο Κόμης Μοντεχρήστος στο ομώνυμο
μυθιστόρημα του Αλέξανδρου. Απόγευμα ελεύθερο στην
μεσογειακή πόλη. Διανυκτέρευση.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (215€).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο (15€ ενήλικας & 9€ παιδικό έως 12 ετών).
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

4η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΚΑΣΙΣ

- (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΛΑΝΓΚ)

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων κατ’ άτομο τη βραδιά (Μασσαλία 2,50€ – Νίκαια 2,20€).
• Μίνι κρουαζιέρα 45 λεπτών από το Κασίς για τρεις Καλάνγκ 17€ το άτομο.
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Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια αναχώρηση για να
επισκεφτούμε την ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας

την Αίξ Εν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη των
υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις πολυάριθμες
πηγές, γενέτειρα του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά
και του ζωγράφου Πολ Σεζάν. Στην περιήγηση μας θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε την περίφημη οδό
Μιραμπό, με τις συστάδες από πλατάνια, διακοσμημένη
με σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που
χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα.
Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος
, χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής
αγοράς Αναχώρηση για το Κασσίς που είναι ένα από τα
μποέμ και ταυτόχρονα κλασικά θέρετρα της Προβηγκίας.
Χρόνος ελεύθερος και προαιρετική μίνι κρουαζιέρα για
να θαυμάσουμε τις περίφημες Καλάνγκ, εκπληκτικοί
κολπίσκοι σε καταγάλανα νερά και μοναδικά πετρώματα.
Επιστροφή στην Μασσαλία. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ - ΣΑΝ ΠΩΛ
ΝΤΕ ΒΑΝΣ – ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο
Σεν Τροπέ, γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων,
τα πολυτελή σκάφη, και τα γραφικά σοκάκια στο ιστορικό
κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε ένα
από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής, το Σαν Πωλ ντε
Βανς. Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα
υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής στο Μαρκ
Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημα σας στα ιστορικά του καφέ και
επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή
έργων επιφανών καλλιτεχνών της μοντέρνας τέχνης
όπως ο Μιρό, ο Μπρακ και ο Σαγκάλ. Μη λησμονήσετε
να ανεβείτε στο γοτθικό καθεδρικό ναό του χωριού όπου
φυλάσσεται η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας
που αποδίδεται στον Τιντορέτο. Αναχώρηση για την
κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρα
που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους οικισμούς
της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς
Νίκης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ(περιήγηση) – ANTIMΠ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πανοραμική περιήγησημας
Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο, Des Anglais
που εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας και πήρε όνομά
της από μια ομάδα Άγγλων τουριστών που κατά τον
18ο συνήθιζαν να περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του
ήπιου κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο
«Negresco», θα περάσουμε από την κεντρική πλατεία της
πόλης την πλατεία Μασένα με το άγαλμα του Ποσειδώνα,
στη συνέχεια την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε
τον Καθεδρικό Ναό της Νίκαιας αφιερωμένος στη Αγία
Ρεπαράτη. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Αντίμπ την
αρχαία Ελληνική Σοφία Αντίπολη. Εκεί θα περιπλανηθούμε
στα γραφικά στενά σοκάκια της πόλης και δούμε το παλιό
κάστρο των Γκριμάλντι, το οποίο σήμερα στεγάζει το
μουσείο Πικάσο, και στη συνέχεια θα δούμε το σπίτι του
μεγάλου Έλληνα συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη. Χρόνος

ελεύθερος για βόλτες καφέ και φαγητό. Επιστροφή στο
Νίκαια. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΝΑΚΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό
Εζ, για να επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής
αρωμάτων Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το
κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο
πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί
του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας
περιήγηση θα δούμε παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη
κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της
βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι, από τον 13ο αιώνα,
τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα
επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο που διεύθυνε
για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό,
και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από
4.000 είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της
πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό. Μεταφορά στο αεροδόμιο της Νίκαιας για την
πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Σημείωση :
Για την αναχώρηση 01 Αυγούστου το πρόγραμμα
πραγματοποιείτε ως ακολούθως :
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα Αθήνα - Μασσαλία (περιήγηση πόλης )
2η μέρα Μασσαλία - Κάννες - Νίκαια
3η μέρα Νίκαια (περιήγηση) – Αντίμπ
4η μέρα Νίκαια - Εζ / Μονακό
5η μέρα Νίκαια- Σαν Πολ Ντεβάνς - Σαιν Τροπέ Μασαλία
6η μέρα Μασαλία - Αρλ – Αβινιόν
7η μέρα Μασσαλία - Αιξ Εν Προβάνς – Κασίς
8η μέρα Μασσαλία - Αθήνα
Οι πτήσεις για την αναχώρηση 01.08 με την Air France
είναι οι ακόλουθες :
01.08 Αθήνα - Μασσαλία 11.30 – 13.20
08.08 Μασσαλία - Αθήνα 07.00 – 10.35
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Ισπανία: 7 ημέρες

Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4 *

Αναχωρήσεις: 2, 9, 16, 30 Ιουλίου &

Εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις για να
γνωρίσετε τις διασημότερες πόλεις της Ισπανίας!

6, 13, 20, 27 Αυγούστου

Από

595€
το άτομο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Βαρκελώνη, Βαλένθια, Μαδρίτη, Τολέδο, Σαραγόσα.
Μόνο στο Ταξίδι μας

•Διαμονή στις ωραιότερες πόλεις της Ισπανίας, πάντα
σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4* (Hotel Eurostars
Acteon στη Βαλένθια, Hotel Exe Plaza ή Exe Moncloa
στη Μαδρίτη, Hotel Evenia Rossello 4* στη Βαρκελώνη).
•Κορυφαίος τοπικός Έλληνας αρχηγός – ξεναγός, για
την καλύτερη εμπειρία στις περιηγήσεις μας!
•Τοπικός ξεναγός στο Τολέδο.
•Απευθείας πτήσεις με τη Vueling για το Βαρκελώνη,
με πρωινή αναχώρηση και βραδινή επιστροφή, για ένα
πλήρες 7 ήμερο ταξίδι στις σημαντικότερες πόλεις της
Ισπανίας.
HOTEL EUROSTARS
ACTEON, VALENCIA 4*

Carrer de Vicente Beltrán Grimal,
2, 46023
www.eurostarshotels.com

(2,9,16/7 & 20,27/8)

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)
Φόροι αεροδρομίων

(30/7 & 6,13/8)

Early Booking

Κανονική Τιμή

Early Booking

Κανονική Τιμή

595€
795€
545€
205€

635€
835€
585€
205€

635€
845€
585€
205€

675€
885€
625€
205€

Πτήσεις
Αναχώρηση: Αθήνα – Βαρκελώνη 03.55
Επιστροφή: Βαρκελώνη – Αθήνα 23.20

06.05
03.15

2η μέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βαρκελώνη –Αθήνα με απευθείας πτήσεις της Vueling.
• Διαμονή στα επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4*. (Hotel Eurostars Acteon στη Βαλένθια, Hotel Exe Plaza
ή Exe Moncloa στη Μαδρίτη, Hotel Evenia Rossello 4* στη Βαρκελώνη).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Όλες οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται με υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων EURO6, ο μοναδικός που
διαθέτει ειδική κλιματιστική μονάδα με φυσικό ψυχικό αέρα και φίλτρα ενεργού άνθρακα εντός της καμπίνας, εξασφαλίζοντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και φυσικά, την ασφάλειά σας.

HOTEL EXE PLAZA
MADRID

P.º de la Castellana, 191, 28046
www.eurostarshotels.com

• Τοπικός ξεναγός στο Τολέδο.
• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός.
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. (max.size 40x20x30cm)
• Μια αποσκευή μέχρι 25 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:
HOTEL EVENIA ROSSELO,
BARCELONA
Carrer del Rosselló, 191, 08036
www.es.eveniahotels.com

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση
για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη.
Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για
τη Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης
Κοινότητας και γενέτειρα του διάσημου αρχιτέκτονα
Σαντιάγκο Καλατράβα. Με την άφιξη θα κάνουμε την
πανοραμική μας περιήγηση όπου θα δούμε το σύμπλεγμα
των 3 κτιρίων «την Πόλη των Τεχνών και της Επιστήμης»
στο πάρκο του ποταμού Τούρια. Στη συνέχεια θα
μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να
δούμε το κτίριο που στεγάζει το Ταχυδρομείο με τα
φτερωτά αγάλματα, το κτίριο του Δημαρχείο, το Ιστορικό
Μουσείο και τον επιβλητικό γοτθικό Καθεδρικό Ναό της
Παναγίας των Αβοήθητων. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Για
το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
το ενυδρείο της πόλης που θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα της Ευρώπης. Διανυκτέρευση.

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, checkpoints & δημοτικοί φόροι (205€).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις:
• Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν
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Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για
την πρωτεύουσα της Ισπανίας τη Μαδρίτη, που είναι
χτισμένη στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, σε
υψόμετρο 667 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας,
στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες. Άφιξη νωρίς το
απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική
ξενάγηση θα δούμε τα αναρίθμητα αξιοθέατα που
“στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε την μεσαιωνική
πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα δελ Σολ (την πόρτα
του ήλιου) που είναι το γεωγραφικό κέντρο της Ισπανίας,
την Πλάθα δε Οριέντε που την διακοσμούν τα αγάλματα
των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500
δωμάτια, και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα. Θα
διασχίσουμε μεγάλες Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου
Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα μουσεία, όπως η
Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης Ρέϊνα
Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το
νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε

από τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης
με το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου,
την Πύλη του Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. Τέλος
θα διασχίσουμε την μεγάλη λεωφόρο Καστελιάνα με τα
μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του Μπερναμπέου και την
Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου . Επιστροφή το
μεσημέρι στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Για το
ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
Μουσείου του Πράδο με έργα των μεγάλων ζωγράφων,
όπως του Ελ Γκρέκο, Μουρίλιο, Βελάσκεθ και Γκόγια, και
το Βασιλικό Παλάτι. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το
Τολέδο, την «πόλη των τριών πολιτισμών» (Χριστιανών,
Εβραίων και Αράβων), χτισμένη στις όχθες του ποταμού
Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη τη μεσαιωνική
φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον
κατάλογο της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία
να επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί
στο κέντρο της πόλης και αντικατοπτρίζει την ιστορική
σημασία του, το σπίτι-μουσείο του Ελ Γκρέκο (Δομίνικου
Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου
βρίσκεται το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο, «Η ταφή του
κόμη Οργκάθ» (1586-1588). Επιστροφή νωρίς το μεσημέρι
στη Μαδρίτη και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε
να περπατήσετε στα γραφικά στενά της περίφημης
συνοικίας Barrio de la Letras, μία απ’ τις πιο μποέμ
συνοικίες της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν
πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες
της Ισπανίας, όπως ο Λόπεθ Ντε Βέγκα και Θερβάντες.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΣΑΡΑΓΟΣΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση οδικώς για τη Βαρκελώνη.
Καθ’ οδόν, θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την
πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας
της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια της τέχνης
«μουδεχάρ» αρχιτεκτονική διακόσμηση επηρεασμένη
από τη μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη
χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό στιλ. Θα δούμε
την επιβλητική εκκλησία την Βασιλική της Πιλάρ και τον
Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί από την
Unesco Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βαρκελώνη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε να
κάντε τη βόλτα σας στο γνωστό πεζόδρομο Ράμπλα και την
περιοχή της Μπαρτσελονέτα στο λιμάνι. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας πανοραμική
περιήγηση θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους και
θα περάσουμε από την Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό
Σιντριβάνι», θα ανηφορήσουμε στον λόφο Μονζουίκ,
όπου βρίσκεται το Ισπανικό Χωριό, μια μικρογραφία
χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής. Εδώ
βρίσκονται και οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις των
Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν το 1992. Στη συνέχεια,
θα κατηφορίσουμε στο λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει
το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, θα διασχίσουμε
τη διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρο Ράμπλα και θα
καταλήξουμε στην Πλατεία της Καταλονίας, για να
περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης,
όπου δεσπόζει ο γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Τιμίου
Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας, και θα καταλήξουμε στην
παραλία Μπαρτσελονέτα και στο Ολυμπιακό Χωριό. Τέλος,
θα επισκεφτούμε την αντισυμβατική εκκλησία Σαγράδα
Φαμίλια (της Ιεράς Οικογένειας), έργο του μοντερνιστή
Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Επιστροφή
το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ- ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο, ένα από
τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, ή το Μουσείο Πικάσο,
ή το Μουσείο του Χουάν Μιρό και περπατήστε στην
Πασέο Ντε Γκράθιας, τον ωραιότερο δρόμο της
Βαρκελώνης και φωτογραφίστε τα απίστευτα κτίρια
του Αντόνιο Γκαουντί, την Πεδρέρα και Κάσα Μπατλό.
Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά την γοτθικής συνοικίας
με τα πολλά καταστήματα και απολαύστε τον καφέ ή
την μπίρας σας με τάπας σε ένα από τα πολλά μπαρ
στη γραφική Πλάθα Ρεάλ. Το βράδυ θα μεταφερθούμε
στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για την πτήση της
επιστροφής μας. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.
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Με διαμονή στο πολυτελές
Hotel Carlton 5* στο πανέμορφο Μπιλμπάο &
στο Silken Amara Plaza 4*
στο ειδυλλιακό Σαν Σεμπαστιάν!

Ισπανία: 7 ημέρες
Αναχωρήσεις: 01, 08, 19 Αυγούστου

Από

1150€
το άτομο

ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΆΝ & ΜΠΙΛΜΠΆΟ LUX.

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝΤΙΓΙΑΝΑ
ΝΤΕΛ ΜΑΡ - ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ:
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και
αναχώρηση για το Μπιλμπάο και ένα ασύγκριτο 7ήμερο
ταξίδι στη μαγική χώρα των Βάσκων με απευθείας πτήση.
Άφιξη στο Μπιλμπάο και αναχώρηση για τη Σαντιγιάνα
ντελ Μαρ. Η παλιά πόλη με τα χαρακτηριστικά μπαλκόνια
της και τα λουλούδια είναι πανέμορφη. Ολόκληρο το
χωριό, με τα παλαιά κτήρια και τις πέτρινες οικίες, τα
λιθόστρωτα σοκάκια κλπ., έχει χαρακτηριστεί από την
Unesco, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Προαιρετικά, αν υπάρχει χρόνος, θα δούμε το μουσείο της
Altamira, με παραστάσεις από τα προϊστορικά ομώνυμα
σπήλαια. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Σανταντέρ,
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της αυτόνομης
κοινότητας και ιστορικής περιοχής της Κανταβρίας, στις
βόρειες ακτές της Ισπανίας, παραθαλάσσια πόλη, παλαιό
επίνειο του βασιλείου της Καστίλης. Κατά τη διάρκεια
του μεσαίωνα, από το λιμάνι αυτό γινόταν το θαλάσσιο
εμπόριο της Ισπανίας, αργότερα δε, στις αρχές του 20ού
αιώνα, υπήρξε και η θερινή διαμονή των βασιλέων,
εξ ου και τα υπέροχα ανάκτορα Palacio Magdalena.
Πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης
και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο Μπιλμπάο και
ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε για πρώτη φορά τις
γαστρονομικές εκπλήξεις της πόλης. Διανυκτέρευση.

Γκερνίκα, Γκετάρια, Ονταρίμπια, Μπιαρίτζ, Βιτόρια, Λαγκουάρδια,
Σανταντέρ, Σαντιλιάνα ντελ Μαρ
Μόνο στο Ταξίδι μας

Τιμές:

Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
1150€
•Ένα μεθυστικό ταξίδι στην παγκόσμια
πρωτεύουσα της Γαστρονομίας, στο ευρωπαϊκό Rio
Τιμή σε μονόκλινο
1650€
De Janeiro!
Φόροι αεροδρομίων
245€
•(3) κεντρικές διανυκτερεύσεις στο Silken Amara
Plaza 4* στο San Sebastian, σε απόσταση μόλις
Πτήσεις
1,5 χιλιομέτρου από την διάσημη παραλία La ConΑναχώρηση : Αθήνα – Μπιλμπάο 05.00 - 07.30
cha και το κορυφαίο Spa-Restaurant “La Perla”.
Επιστροφή : Μπιλμπάο – Αθήνα 22.30 - 03:00
•(3) κεντρικότατες διανυκτερεύσεις στο
πολυτελές Hotel Carlton 5* στο πανέμορφο
Μπιλμπάο, πρωτεύουσα της μαγικής Χώρας των
Περιλαμβάνονται:
Βάσκων.
•Απευθείας πτήσεις Αθήνα-Μπιλμπάο-Αθήνα με • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μπιλμπάο - Αθήνα με την Volotea.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
πρωινή αναχώρηση και βραδινή επιστροφή, για

2η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Ξενάγηση πόλης και
Μουσείο Guggenheim):

• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.

ένα γεμάτο απολαυστικό 7ήμερο!
SILKEN AMARA PLAZA 4*
SAN SEBASTIAN
Pio XII.aren Plaza, 7, 20010
www.hoteles-silken.com

• Διαμονή σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία (Silken Amara Plaza 4* στο Σαν Σεμπαστιάν) & (Hotel Carlton
5* στο Μπιλμπάο).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

3η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ (ελεύθερη μέρα):

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να
απολαύσετε την Casco Viejo, την κλειστή αγορά τροφίμων
της Ribera, την Plaza Nueva και το περίφημο Café Iruna,
καθώς και κάθε μυστικό αυτής της ζωντανής πόλης.
Διανυκτέρευση.

Δεν περιλαμβάνονται:
HOTEL CARLTON 5* BILBAO
Federico Moyúa Plaza, 2, 48009
www.hotelcarlton.es

Πρωινό σε μπουφέ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η
ξενάγηση της πόλης που εκτείνεται κατά μήκος του
ποταμού Νερβιόν, στις όχθες του οποίου αναπτύχθηκαν
όλες οι συνοικίες της. Σε αυτό το ποτάμι οφείλει εξ
άλλου το Μπιλμπάο και το όνομά του - bi albo στα
βασκικά σημαίνει «δύο όχθες». Περπατώντας σε ένα από
τα ωραιότερα ιστορικά κέντρα, βλέπουμε την αψιδωτή
Πλάθα Νουέβα, το εντυπωσιακό θέατρο Αριάγα κατά
το πρότυπο της γαλλικής Όπερας, την γέφυρα Αρενάλ,
τον Καθεδρικό ναό και την περίφημη Γκραν Βία με τα
κομψά καταστήματα. Το ίδρυμα Σολομών Ρ. Γκουγκενχάιμ
επέλεξε το Μπιλμπάο να είναι η πόλη του Ευρωπαϊκού
του παραρτήματος και κατασκευάστηκε εδώ το περίφημο
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Γκουγκενχάιμ - σήμα
κατατεθέν της πόλης από το 1997. Προαιρετική επίσκεψη
στο μουσείο που είναι ένα από τα καλύτερα του είδους
του στην Ισπανία. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Φόροι αεροδρομίων, ξενοδοχείων & checkpoints (245€).

4η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΓΚΕΡΝΙΚΑ – ΓΚΕΤΑΡΙΑ

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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με Μουσείο Balenciaga – ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ με
(Spa «La Perla») στο ηλιοβασίλεμα:

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον πρώτο
μας προορισμό, την ιστορική Γκερνίκα (Guernica), την

πόλη που έμεινε στην ιστορία λόγω του ανελέητου
βομβαρδισμού της στις 26 Απριλίου 1937 από την
ναζιστική αεροπορία του Αδόλφου Χίτλερ με τη
συγκατάθεση του Ισπανού δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο.
Ο Πικάσο, επηρεασμένος από την ολοσχερή καταστροφή
της Γκουέρνικα και το φρικτό αυτό έγκλημα κατά του
βασκικού λαού, δημιούργησε μια τεράστια αινιγματική
σύνθεση, με ακρωτηριασμένες μορφές ανθρώπων και
ζώων - μια αλληγορική άποψη του καλλιτέχνη για τη
φρίκη, τη βία, τον βομβαρδισμό αμάχων και την κτηνωδία
του πολέμου. Θα επισκεφθούμε το Guernika Peace
Museum Foundation, καθώς και τον Οίκο των Γενικών
Συνελεύσεων της Βισκάιας (Casa de Juntas Generales de
Vizcaya), την αίθουσα σύγκλισης της αντιπροσωπευτικής
συνέλευσης της Βισκάγιας, στην καρδιά της οποίας
βρίσκεται το Δέντρο της Γκερνίκα (Gernikako Arbola),
σύμβολο των βασκικών νόμων και ελευθεριών. Σύμφωνα
με την αρχαία παράδοση, οι κάτοικοι, συγκαλούσαν
συνελεύσεις κάτω από την βελανιδιά και συζητούσαν
τα τρέχοντα θέματα της κοινότητας. Επόμενος σταθμός
στο δρόμο μας για το ασύγκριτο Σαν Σεμπαστιάν, η
πανέμορφη παραθαλάσσια Γκετάρια είναι της επαρχίας
Gipuzkoa. Αυτό το παραθαλάσσιο χωριό βρίσκεται
στην ακτή Urola, με το Zarautz στα ανατολικά και τη
Zumaia στα δυτικά. Αφού περιηγηθούμε πανοραμικά
στα ομορφότερα σημεία της πόλης, προαιρετικά θα
έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε τον διάσημο
οίκο Cristobal Balenciaga Museum. Θα υπάρξει επίσης
ελεύθερος χρόνος για φαγητό στα σοκάκια της πόλης, με
τα περίφημα tapas και το εξαιρετικό τοπικό κρασί. Νωρίς
το απόγευμα, μεταφορά στο ειδυλλιακό Σαν Σεμπαστιάν
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος
και προτείνουμε να τον απολαύσετε στο Spa «La Perla»,
πάνω στη διάσημη παραλία La Concha, όπου υπό τη
συνοδεία του ηλιοβασιλέματος, θα απολαύσετε στιγμές
χαλάρωσης και θέα σε όλο τον πανέμορφο κόλπο της
πόλης. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (Ξενάγηση και

ελεύθερος χρόνος):

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ακολουθεί η ξενάγηση μας
στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας γαστρονομίας, με τα 6
βραβευμένα Michelin εστιατόρια, η οποία χαρακτηρίζεται
και ως η βασίλισσα της Χώρας των Βάσκων. Το Σαν
Σεμπαστιάν (San Sebastián) ή Ντονόστια ιδρύθηκε
το 1524 και η παλαιά πόλη στηρίζεται σε έναν αμμώδη
ισθμό που συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το δύσκολο
και απότομο λόφο του Ουρχέλ. Θα περιπλανηθούμε στα
στενά γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης (Parte Vieja)
για να θαυμάσουμε παλιά κτίρια γοτθικού ρυθμού που
σήμερα φιλοξενούν παραδοσιακά μπαρ και εστιατόρια,
που σφύζουν από ζωή όλη μέρα. Θα καταλήξουμε στην
Calle Mayor (μεγάλο δρόμο) για να δούμε τον Καθεδρικό
Ναό σε νεογοτθικό ρυθμό και τα υπέροχα βιτρό και στη
συνέχεια θα δούμε την μπαρόκ εκκλησία της Σάντα
Μαρία Κόρο. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε τη διαδρομή
Gernikako Arbola, τη λεωφόρο που διασχίζει τον ποταμό
Itsasadarra με τις υπέροχες γέφυρες, καθώς και τον
παραλιακό πολυφωτογραφημένο δρόμο Mirakontxa. Σας
συστήνουμε να έχετε μαζί το μαγιό σας, απολαμβάνοντας
την παραλία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και μεζέδες

στα σοκάκια της πόλης, ή σε κάποιο από τα περίφημα
πολυτελή εστιατόρια της πόλης. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ – ΟΝΤΑΡΙΜΠΙΑ –

ΜΠΙΑΡΙΤΖ:

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και εκδρομή στα πανέμορφα
τουριστικά θέρετρα του Βισκαικού κόλπου, το γαλλικό
Μπιαρίτζ και την ισπανική Ονταρίμπια. Διασχίζοντας
το Ισπανικό έδαφος και μπαίνοντας πλέον σε γαλλικό
επισκεπτόμαστε το κοσμοπολίτικο Μπιαρίτζ, στις ακτές
του Ατλαντικού Ωκεανού, γνωστό παγκοσμίως στους
λάτρεις του Surf. Το Μπιαρίτζ έγινε διάσημο στο 19ο
αιώνα από την αυτοκράτειρα Ευγενία και το παλάτι της
στην παραλία. Την δεκαετία του ’70 το Μπιαρίτζ ήταν η
πιο διάσημη λουτρόπολη της Ευρώπης. Μεγαλοπρεπή
κτίρια, όμορφες παραλίες, βασκικές γεύσεις και διάσημοι
επισκέπτες συνθέτουν το παζλ του κοσμικού αυτού
γαλλικού θερέτρου. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και
καφέ. Στη συνέχεια επιστρέφουμε σε ισπανικό έδαφος
φτάνοντας στην Ονταριμπία (Hondarribia). Η μικρή
πανέμορφη καστροπολιτεία εκτείνεται στις εκβολές του
ποταμού Μπιδασόα. Το πολεοδομικό της συγκρότημα
συνεχίζεται δίχως διακοπή στις γειτονικές Ιρούν και
Εντάιγ που συνεργάζονται στα πλαίσια της ομώνυμης
διασυνοριακής κοινοπραξίας και της ευρύτερης
ευρωπόλης Μπαγιόν-Σαν Σεμπαστιάν. Εκεί θα έχουμε το
χρόνο να περιπλανηθούμε στα παραμυθένια σοκάκια και
να απολαύσουμε τα πεντανόστιμα pintxos της βασκικής
κουζίνας. Το απόγευμα επιστροφή στο Σαν Σεμπαστιάν.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ – ΒΙΤΟΡΙΑ – ΡΙΟΧΑ

ΑΛΑΒΕΣΑ – ΛΑΓΚΟΥΑΡΔΙΑ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ:

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την
δεύτερη μεγαλύτερη Βασκική πόλη μετά το Μπιλμπάο,
την Βιτόρια-Γκαστέις, πρωτεύουσα της επαρχίας Άλαβα
και της αυτόνομης κοινότητας Χώρα των Βάσκων. Θα
περπατήσουμε στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης στο
οποίο μπορούμε να βρούμε παραδοσιακές γεύσεις,
ιστορικά κτίρια όπως ο καθεδρικός ναός της Santa Maria,
όπου από εδώ η πόλη ξεδιπλώνει αρμονικά τα ρομαντικά
νέα προάστια, ένα δίκτυο από φαρδιές λεωφόρους,
κήπους και κτίρια που θυμίζουν το μεγαλείο και την
αρχοντιά της Βιτόρια. Επόμενη στάση η επαρχία Rioja
Alavesa. Η Rioja είναι αναμφισβήτητα η κορυφαία
περιοχή κρασιού της Ισπανίας. Αν αγαπάτε τη δομή του
Cabernet Sauvignon αλλά και τον φρουτώδη χαρακτήρα
του Grenache, τότε θα αγαπήσετε το Tempranillo. Η Rioja
Alavesa βρίσκεται δίπλα στη γειτονική περιοχή Alava
και δίπλα στην Rioja Alta. Τα κρασιά στην Alavesa είναι
παρόμοια με τη Rioja Alta. Υπάρχουν περισσότεροι λόφοι
σε αυτές τις δύο περιοχές και οι καλύτεροι αμπελώνες
βρίσκονται στις νότιες πλαγιές. Γύρω από τη Rioja Alta
και την Alavesa εκτείνονται πολλά αρχαία κάστρα και
μοναστήρια σε λόφους. Στην κορυφή ενός λόφου, θα
βρούμε την γραφική Laguardia, την περιτειχισμένη πόλη
όπου περιβάλλεται από αμπελώνες και προσφέρει μια
ματιά στο παρελθόν της οινοπαραγωγής. Προαιρετικά θα
έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το παγκόσμιας
φήμης οινοποιείο Ysios Bodegas. Αναχώρηση για το
Μπιλμπάο, για την βραδινή πτήση της επιστροφής μας.
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Ισπανία: 7 ημέρες

Με απευθείας πτήσεις για Μπιλμπάο
με πρωινή αναχώρηση και βραδινή επιστροφή

Αναχωρήσεις: 01, 08, 19 Αυγούστου

για ένα πλουσιο 7ήμερο ταξίδι

Από

675€
το άτομο

ΧΏΡΑ ΤΩΝ ΒΆΣΚΩΝ - ΚΆΣΤΡΑ ΚΑΣΤΊΛΛΗΣ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ –

ΣΑΝΤΙΓΙΑΝΑ ΝΤΕΛ ΜΑΡ - ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ

Μπιλμπάο, Σανταντέρ, Σαντιγιάνα Ντελ Μαρ, Βαγιαδολίδ, Καστίγιο Ντε Κόκα, Άβιλα,
Σεγκόβια, Μαδρίτη, Τολέδο, Μπουργκός, Μπιλμπάο, Ονταρίμπια, Σαν Σεμπαστιάν

Μόνο στο Ταξίδι μας
•Απευθείας πτήσεις με τη Volotea για το Μπιλμπάο, με

πρωινή αναχώρηση και βραδινή επιστροφή, για ένα
πλήρες 7 ήμερο ταξίδι στην Καστίλη και τη Βασκονία.
•Διανυκτερεύσεις εντός πόλεων (Μαδρίτη, Βαγιαδολίδ,
Μπιλμπάο) σε 4* επιλεγμένα εξαιρετικά ξενοδοχεία.
•Γνωριμία με τα διασημότερα κάστρα της Καστίλλης
(Καστίγιο Ντε Κόκα, Καστροπολιτεία Άβιλα,
Καστροπολιτεία Σεγκόβια).
•Δυνατότητα επίσκεψης στο παγκόσμιας
αναγνωρισιμότητας μουσείο Guggenheim στο
Μπιλμπάο.
•Μονοήμερες εκδρομές δώρο σε Σαν Σεμπαστιάν,
Ονταρίμπια, Τολέδο, Σανταντέρ και Σαντιλιάνα Ντελ Μαρ.

1/8 & 8/8

Τιμές:

19/8

Early Booking

Κανονική Τιμή

Early Booking

Κανονική Τιμή

675€
945€
225€

725€
995€
225€

695€
965€
225€

745€
1015€
225€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Φόροι αεροδρομίων

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Μπιλμπάο 05.00 - 07.30
Επιστροφή : Μπιλμπάο – Αθήνα 22.30 - 03:00

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και
αναχώρηση για το Μπιλμπάο και ένα ασύγκριτο 7ήμερο
ταξίδι στη μαγική χώρα των Βάσκων με απευθείας
πτήση. Άφιξη στο Μπιλμπάο και αναχώρηση για τον
πρώτο μας προορισμό, το Σανταντέρ, πρωτεύουσα
και μεγαλύτερη πόλη της αυτόνομης κοινότητας και
ιστορικής περιοχής της Κανταβρίας, στις βόρειες ακτές
της Ισπανίας, παραθαλάσσια πόλη, παλαιό επίνειο
του βασιλείου της Καστίλης. Κατά τη διάρκεια του
μεσαίωνα, από το λιμάνι αυτό γινόταν το θαλάσσιο
εμπόριο της Ισπανίας, αργότερα δε, στις αρχές του 20ού
αιώνα, υπήρξε και η θερινή διαμονή των βασιλέων, εξ ου
και τα υπέροχα ανάκτορα Palacio Magdalena. Πανοραμική
περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και χρόνος
ελεύθερος. Επόμενος προορισμός μας η Σαντιγιάνα Ντελ
Μαρ. Η παλιά πόλη με τα χαρακτηριστικά μπαλκόνια
της και τα λουλούδια είναι πανέμορφη. Ολόκληρο το
χωριό, με τα παλαιά κτήρια και τις πέτρινες οικίες, τα
λιθόστρωτα σοκάκια κλπ., έχει χαρακτηριστεί από την
Unesco, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Προαιρετικά, αν υπάρχει χρόνος, θα δούμε το μουσείο της
Altamira, με παραστάσεις από τα προϊστορικά ομώνυμα
σπήλαια. Στη συνέχεια αναχώρηση και άφιξη το απόγευμα
στο Βαγιαδολίδ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ – ΚΑΣΤΙΓΙΟ ΝΤΕ ΚΟΚΑ –
ΑΒΙΛΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ

• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο μας. Έπειτα από την
πανοραμική ξενάγηση της πόλης, σήμερα θα έχουμε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε την μεσαιωνική Καστιλιάνικη
ύπαιθρο, αρχικά επισκεπτόμενοι το Κάστρο της Κόκα,
το οποίο χτίστηκε τον 15ο αιώνα και θεωρείται ένα
από τα καλύτερα παραδείγματα ισπανικών κάστρων με
πλινθοδομή. Ενσωματώνει με ένα μαγευτικό τρόπο το
μαυριτανικό-μουσουλμανικό σχεδιασμό και βασίζεται
έντονα στη Γοτθική αρχιτεκτονική. Έχει κηρυχθεί Ισπανικό
Εθνικό Μνημείο και θα έχουμε την ευκαιρία να το
επισκεφτούμε εσωτερικά! Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε
τη μεσαιωνική καστροπολιτεία Άβιλα. Εδώ υπάρχουν τα
μεγαλύτερα μεσαιωνικά τείχη της Ευρώπης και αμέτρητες
μονές και εκκλησίες, ένας συνδυασμός επίγειας και
επουράνιας δύναμης που χαρακτήριζαν την παλιά
Καστίλη. Είναι η υψηλότερη επαρχιακή πρωτεύουσα της
Ισπανίας, και το κλίμα στα ενδότερα της καστροπολιτείας
θα μας μεταφέρει νοερά σε μία άλλη εποχή. Μετέπειτα
θα αναχωρήσουμε για τη Μαδρίτη, όπου και θα
εγκατασταθούμε για τις επόμενες 3 διανυκτερεύσεις του
ταξιδιού μας. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Δεν περιλαμβάνονται:

3η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική
ξενάγηση θα δούμε τα αναρίθμητα αξιοθέατα που
“στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε την μεσαιωνική
πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα δελ Σολ (την πόρτα
του ήλιου) που είναι το γεωγραφικό κέντρο της Ισπανίας,
την Πλάθα δε Οριέντε που την διακοσμούν τα αγάλματα
των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500
δωμάτια, και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα. Θα
διασχίσουμε μεγάλες Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου
Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα μουσεία, όπως η

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μπιλμπάο - Αθήνα με την Volotea.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία4 *
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Φόροι αεροδρομίων, ξενοδοχείων & checkpoints (225€).

Σημειώσεις:
• Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν
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Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης Ρέϊνα
Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το
νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε
από τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης
με το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου,
την Πύλη του Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. Τέλος
θα διασχίσουμε την μεγάλη λεωφόρο Καστελιάνα με
τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του Μπερναμπέου και
την Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου. Επιστροφή το
μεσημέρι στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Για το
ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
Μουσείου του Πράδο με έργα των μεγάλων ζωγράφων,
όπως του Ελ Γκρέκο, Μουρίλιο, Βελάσκεθ και Γκόγια, και
το Βασιλικό Παλάτι. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το
Τολέδο, την «πόλη των τριών πολιτισμών» (Χριστιανών,
Εβραίων και Αράβων), χτισμένη στις όχθες του ποταμού
Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη τη μεσαιωνική
φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον
κατάλογο της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία
να επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί
στο κέντρο της πόλης και αντικατοπτρίζει την ιστορική
σημασία του, το σπίτι-μουσείο του Ελ Γκρέκο (Δομίνικου
Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου
βρίσκεται το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο, «Η ταφή του
κόμη Οργκάθ» (1586-1588). Επιστροφή νωρίς το μεσημέρι
στη Μαδρίτη και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε
να περπατήσετε στα γραφικά στενά της περίφημης
συνοικίας Barrio de la Letras, μία απ’ τις πιο μποέμ
συνοικίες της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν
πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες
της Ισπανίας, όπως ο Λόπεθ Ντε Βέγκα και Θερβάντες.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΣΕΓΚΟΒΙΑ – ΜΠΟΥΡΓKΟΣ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το
Μπιλμπάο με ενδιάμεσες στάσεις στην ασύγκριτης
ομορφιάς Σεγκόβια και στο ιστορικό Μπουργκός.
Ξεκινώντας από τη Σεγκόβια, ανακηρυγμένη ως μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco, θα έχουμε
την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στην πόλη, να θαυμάσουμε
το διάσημο μεσαιωνικό υδραγωγείο της πόλης και
το ξακουστό και πανέμορφο κάστρο του Αλκαθάρ.
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με επόμενη στάση το
Μπουργκός. Ο Καστιλιάνος ευγενής, πολιτικός ηγέτης
και διπλωμάτης Ελ Σιντ είναι μια ιστορική φιγούρα για
την πόλη, καθώς γεννήθηκε μερικά χιλιόμετρα μακριά
από το Μπούργος και μεγάλωσε και μορφώθηκε σε
αυτό. Η πόλη είχε το γόητρο της πρωτεύουσας μέχρι το
1560, όταν η Μαδρίτη ορίστηκε ως η μόνη αυλή. Η πόλη
αναπτύχθηκε ξανά τον 19ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια
του Ισπανικού Εμφυλίου, το Μπούργος ήταν έδρα της
εθνικιστικής κυβέρνησης του Φράνκο. Η πόλη διαθέτει
πολλά ιστορικά μνημεία: ο Καθεδρικός του Μπούργος
(ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από
την UNESCO το 1984), τη Μονή Λας Ουέλγας Ρεάλες και
το αββαείο Καρτούχα ντε Μιραφλόρες. Ένας μεγάλος
αριθμός εκκλησιών, παλατιών και άλλων κτιρίων από
τη μεσαιωνική περίοδο σώζονται μέχρι σήμερα. Με την

ολοκλήρωση της περιήγησης μας, θα επιβιβαστούμε
στο λεωφορείο μας με τελικό προορισμό το Μπιλμπάο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΟΝΤΑΡΙΜΠΙΑ – ΣΑΝ

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ακολουθεί η ολοήμερη
εκδρομή μας στα πανέμορφα τουριστικά θέρετρα του
Βισκαικού κόλπου, την καστροπολιτεία Ονταρίμπια και το
ξακουστό Σαν Σεμπαστιάν. Η Ονταριμπία (Hondarribia)
εκτείνεται στις εκβολές του ποταμού Μπιδασόα. Το
πολεοδομικό της συγκρότημα συνεχίζεται δίχως διακοπή
στις γειτονικές Ιρούν και Εντάιγ που συνεργάζονται στα
πλαίσια της ομώνυμης διασυνοριακής κοινοπραξίας και
της ευρύτερης ευρωπόλης Μπαγιόν-Σαν Σεμπαστιάν. Εκεί
θα έχουμε το χρόνο να περιπλανηθούμε στα παραμυθένια
σοκάκια και να απολαύσουμε τα πεντανόστιμα pintxos
της βασκικής κουζίνας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει
η ξενάγηση μας στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας
γαστρονομίας, με τα 6 βραβευμένα Michelin εστιατόρια,
η οποία χαρακτηρίζεται και ως η βασίλισσα της Χώρας
των Βάσκων. Το Σαν Σεμπαστιάν (San Sebastián) ή
Ντονόστια ιδρύθηκε το 1524 και η παλαιά πόλη στηρίζεται
σε έναν αμμώδη ισθμό που συνδέει την ηπειρωτική
χώρα με το δύσκολο και απότομο λόφο του Ουρχέλ. Θα
περιπλανηθούμε στα στενά γραφικά σοκάκια της Παλιάς
Πόλης (Parte Vieja) για να θαυμάσουμε παλιά κτίρια
γοτθικού ρυθμού που σήμερα φιλοξενούν παραδοσιακά
μπαρ και εστιατόρια, που σφύζουν από ζωή όλη μέρα.
Θα καταλήξουμε στην Calle Mayor (μεγάλο δρόμο) για
να δούμε τον Καθεδρικό Ναό σε νεογοτθικό ρυθμό
και τα υπέροχα βιτρό και στη συνέχεια θα δούμε την
μπαρόκ εκκλησία της Σάντα Μαρία Κόρο. Φυσικά δεν
θα παραλείψουμε τη διαδρομή Gernikako Arbola,
τη λεωφόρο που διασχίζει τον ποταμό Itsasadarra
με τις υπέροχες γέφυρες, καθώς και τον παραλιακό
πολυφωτογραφημένο δρόμο Mirakontxa. Σας συστήνουμε
να έχετε μαζί το μαγιό σας, απολαμβάνοντας την παραλία.
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και μεζέδες στα σοκάκια
της πόλης, ή σε κάποιο από τα περίφημα πολυτελή
εστιατόρια της πόλης. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
Μπιλμπάο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ &

ΜΟΥΣΕΊΟ GUGGENHEIM) - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξενάγηση της πόλης
που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Νερβιόν, στις
όχθες του οποίου αναπτύχθηκαν όλες οι συνοικίες της.
Σε αυτό το ποτάμι οφείλει εξ άλλου το Μπιλμπάο και το
όνομά του - bi albo στα βασκικά σημαίνει «δύο όχθες».
Περπατώντας σε ένα από τα ωραιότερα ιστορικά κέντρα,
βλέπουμε την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα, το εντυπωσιακό
θέατρο Αριάγα κατά το πρότυπο της γαλλικής Όπερας,
την γέφυρα Αρενάλ, τον Καθεδρικό ναό και την περίφημη
Γκραν Βία με τα κομψά καταστήματα. Το ίδρυμα Σολομών
Ρ. Γκουγκενχάιμ επέλεξε το Μπιλμπάο να είναι η πόλη του
Ευρωπαϊκού του παραρτήματος και κατασκευάστηκε εδώ
το περίφημο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Γκουγκενχάιμ
- σήμα κατατεθέν της πόλης από το 1997. Προαιρετική
επίσκεψη στο μουσείο που είναι ένα από τα καλύτερα του
είδους του στην Ισπανία. Ελεύθερος χρόνος μέχρι αργά το
απόγευμα, οπότε και θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής.
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Δώρο
3 Δείπνα &

Κροατία: 6 ημέρες
Αναχωρήσεις: 16, 23 & 30 Ιουλίου &

με σπάνια διαμονή στο κέντρο του Ντουμπρόβνικ

06, 13, 20 & 27 Αυγούστου

Από

745€
το άτομο

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΣΠΛΙΤ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το

Κότορ, Μπούτβα, Τρογκίρ, Σπλιτ, Ζαντάρ

διαμάντι της Κροατίας το Σπλίτ το μεγαλύτερο λιμάνι
της Κροατίας. Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας (περιοχή Σπλίτ). Διανυκτέρευση.

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Με σπάνια διαμονή στο κέντρο του
Ντουμπρόβνικ Grand Hotel Park
Dubrovnik 4* & στο Ηotel Split Inn
by president στο Σπλίτ.
•Πρωινό & 3 δείπνα.
•Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός,
για την καλύτερη ξενάγηση στο
Ντουμπρόβνικ.

2η μέρα: ΣΠΛΙΤ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΖΑΝΤΑΡ

Early Booking

Τιμές:

Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

της UNESCO, καθώς διασώζει εξαιρετικά τη ρωμανο-

Διανυκτέρευση.

γοτθική της αρχιτεκτονική. Στην περιήγησή μας θα δούμε
τα πιο σημαντικά αξιοθέατα: τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου

5η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ

Λαυρεντίου, το μέγαρο Τσίπικο, τη Λότζια του 15ου αιώνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις Λίμνες

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς

και το φρούριο Καμερλένγκο. Αργά το απόγευμα, άφιξη

Πλίτβιτσε, ένα θαύμα της φύσης, ένας εθνικός δρυμός

τις εκπληκτικές ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος σταθμός,

στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπρόβνικ. Τακτοποίηση στα

απερίγραπτης ομορφιάς, που το 1979 ανακηρύχθηκε από

η παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ (ελ. Ασκρήβιον),

δωμάτια. Διανυκτέρευση.

μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη

Τιμή σε μονόκλινο

1045€

1095€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

595€

645€

UNESCO. Δεκαέξι λίμνες, πλούσιες σε ορυκτά, βρίσκονται

Φόροι αεροδρομίων

205€

205€

σε διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες και

–(προαιρετική κρουαζιέρα στα νησιά Ελαφίτη)

ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους του

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στο πανέμορφο

Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από βενετσιάνικο τείχος

τιρκουάζ και του γαλαζοπράσινου που καλύπτει περίπου

Ντουμπρόβνικ, που σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε

μήκους 4,5 χλμ., που ακολουθεί τη γραμμή της απότομης

2 τ. χλμ. Χρόνος ελεύθερος για πεζοπορία και για να

από Έλληνες ναυτικούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά

πλαγιάς της οροσειράς του Αγίου Ιωάννη και φτάνει ως

απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Αναχώρηση για την

χρόνια ονομαζόταν «Ραγούζα», μετά από μια περίοδο

τη θάλασσα. Η βόλτα στα στενά, δαιδαλώδη δρομάκια του

παραθαλάσσια πόλη Ζαντάρ, τη Ζάρα των Σταυροφόρων,

ενετοκρατίας, έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της

Κότορ θα μας φέρει ως τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου

ένα κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο. Στην περιήγησή

τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η θαλασσοκρατορία της

Τρύφωνα, στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά, στο

μας θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς,

ανταγωνιζόταν εκείνη της Δημοκρατίας της Βενετίας και

αξιόλογο Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας του Μοντενέγκρο

την εντυπωσιακή ροτόντα του Αγίου Δονάτου, που σήμερα

άλλων ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών. Στην ξενάγησή

και στο επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το

λειτουργεί ως μουσείο, τον καθεδρικό ναό της Αγίας

μας, θα δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη

οποίο χρησιμοποίησε και ο Ναπολέων Βοναπάρτης

Αναστασίας και την Πλατεία του Λαού (Narodni trg),

που προστάτευαν την πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την

ως θερινή κατοικία. Στη συνέχεια, αναχώρηση για την

που περιβάλλεται από ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κτήρια.

εκκλησία του Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το

Μπούτβα, την αρχαία ελληνική αποικία Βουδούα, που

Ιδιαίτερο αξιοθέατο αποτελεί το «μουσικό όργανο» του

παλαιό φαρμακείο της πόλης που λειτουργεί από τον 13ο

αναφέρεται και στις τραγωδίες του μεγάλου Έλληνα

Ζαντάρ, μια κατασκευή που βρίσκεται στο λιμάνι και

αι., το Μέγαρο Σπόνζα, που στεγάζει τα κρατικά αρχεία

δραματικού ποιητή Σοφοκλή. Σύντομη περιήγηση και

καθώς μπαίνουν μέσα σ’ αυτήν τα νερά της θάλασσας,

και τη συγκινητική Αίθουσα Μνήμης για τους νεκρούς

ελεύθερος χρόνος, για να απολαύσουμε το γραφικό τοπίο,

παράγει διαφορετικούς ήχους. Επιστροφή αργά το

του πολέμου της Κροατίας (1995-1999), τη μαρμάρινη

κάνοντας βόλτες και αγορές. Επιστροφή αργά το απόγευμα

απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

στήλη με το ανάγλυφο του ιππότη Ορλάντο, τον Ναό του

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

• Μία χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

3η μέρα: ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Αγίου Βλασίου –προστάτη της πόλης–, τον πύργο του

• Φ.Π.Α.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα Θα γνωρίσουμε το

στεγάζεται το Μουσείο της Πόλης, και τον Καθεδρικό

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στην πόλη του

Δεν περιλαμβάνονται:

Σπλίτ, την πόλη που επέλεξε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας

Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Παναγίας. Σας

Ντουμπρόβνικ . Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στο

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα, και γενικά όπου απαιτείται.

Διοκλητιανός, για να χτίσει το ανάκτορό του (293-305).

προτείνουμε κρουαζιέρα(καιρού επιτρέποντος) στα

Στράντουμ με τα πολλά σοκάκια ή να ανεβείτε με το

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Η πόλη είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας ελληνικής

νησιά Ελαφίτη (νησιά Kolocep - Lopud - Sipan) όπου

τελεφερίκ στην κορυφή του Srdj από όπου μπορείτε να

• Είσοδος στις λίμνες Πλίτβιτσε (35 € ενήλικας & 15 € παιδικό)

αποικίας Ασπάλαθος. Το ανάκτορο του Διοκλητιανού,

πήρε το όνομα της από την ελληνική λέξη «ελάφι». Θα

δείτε όλη την παλιά πόλη , την Αδριατική και τα νησιά της.

• Φόροι αεροδρομίου (205€).

στο οποίο το 693 εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα

έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε πανέμορφες παραλίες

Η θέα είναι μαγευτική και θα μπορείτε να απολαύσετε

Σημειώσεις:

γειτονικά Σάλωνα, για να γλιτώσουν από τις επιδρομές

όπου τα νερά της Αδριατικής χαϊδεύουν κάποια από τα

τον καφέ σας . Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα

των Αβάρων, αποτελεί σήμερα τον πυρήνα της πόλης

σαγηνευτικά ακρογιάλια. Δαντελωτές και ξελογιάστρες

μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής

και μέσα σε αυτό βρίσκονται πλήθος καταστημάτων,

ακτές αποτελούν ένα από τα δώρα που γενναιόδωρα

μας στην Αθήνα.

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Σπλίτ 21.55 - 22.35
Επιστροφή : Ντουμπρόβνικ – Αθήνα 16.25 - 19:00

Περιλαμβάνονται:

• Πρωινό καθημερινά.
• (3) δείπνα στο ξενοδοχείο στο Ντουμπρόβνικ.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά.

Šetalište kralja Zvonimira 39, 20000
https://www.grandhotel-park.hr//

πανάκριβες επιβλητικές βίλλες που κοσμούν τα νησιά.

αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

795€

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (Ηotel Split Inn by president , Grand Hotel Park Dubrovnik 4* ή παρόμοια)

GRAND HOTEL PARK
DUBROVNIK 4*

αυτά τα νησιά. Επιπλέον μπορείτε να θαυμάσετε τις

το Τρόγκιρ, το αρχαίο ελληνικό Τραγούριον, μια πόλη που

745€

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ulica, 4. Gardijske Brigade 55, 21000
https://hotelpresident.hr/hr/

χάρισε η καταπράσινη φύση όπου κυριαρχεί σε

(πρώην μαυσωλείο του Διοκλητιανού). Αναχώρηση για

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα –Σπλίτ & Ντουμπρόβνικ - Αθήνα με την Croatia Airlines .

HOTEL SPLIT INN BY
PRESIDENT

τραπεζών και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Δόμνου

• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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4η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)

Ρολογιού, το Παλάτι του Ρέκτορα (διοικητή), στο οποίο

βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο του ομώνυμου κόλπου,
ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο, το νοτιότερο και
ομορφότερο φιορδ της Αδριατικής αλλά και της Νότιας

6η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΑΘΗΝΑ
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Βέλγιο - Ολλανδία Λουξεμβούργο: 7 ημέρες

Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
& Επίσκεψη στους παραδοσιακούς
ανεμόμυλους Zaanse Schans!

Αναχωρήσεις: 11, 18, 25 Ιουλίου &
01, 08, 15 , 22 , 29 Αυγούστου

Από

675€
το άτομο

BENELUX – ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΜΒΕΡΣΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Γάνδη, Μπρυζ, Λουξεμβούργο, Ντινάν, Χάγη,
Ντελφτ, Ρότερνταμ, Zaanse Schans, Μάρκεν, Βόλενταμ
Μόνο στο Ταξίδι μας

•Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
4* (Αλυσίδα NH Brussels & Park Inn
by Radisson Amsterdam City West).
•Επίσκεψη στο Zaanse Schans,
όπου θα δούμε τους παραδοσιακούς
ανεμόμυλους.
•Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και
εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα
λεωφορεία, σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
NH BRUSSELS

Bd Charlemagne 11/19, 1000
www.nh-hotels.de

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ ευθείας πτήση για
την πρωτεύουσα του Βελγίου τις Βρυξέλλες .Αφιξη ,
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το διαμαντένιο
λιμάνι του Βελγίου την Αμβέρσα που δίκαια πήρε το
προσωνύμιο αφού διακινεί το 70% των διαμαντιών
παγκοσμίως. Το κέντρο της παλιάς πόλης, που χτίστηκε
γύρω από τον πιο εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της χώρας,
είναι τόσο όμορφο , όπως ήταν και αιώνες πριν. Ολόκληρη
η πόλη μοιάζει με ένα μουσείο, από το μεσαιωνικό
κάστρο δίπλα στο ποτάμι, μέχρι τις σύγχρονες δημιουργίες
στην προκυμαία . Η γοτθική και η φλαμανδική μπαρόκ
αρχιτεκτονική με χαρακτηριστικό δείγμα το σπίτι
του Πιέτερ Πολ Ρούμπενς, του μεγαλύτερου μπαρόκ
καλλιτέχνη της βόρειας Ευρώπης θα μας ενθουσιάσει
. Θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια με χιλιάδες
εστιατόρια και μπαρ, καταστήματα με αντίκες, γκαλερί
τέχνης, μπουτίκ σχεδιαστών και καταστήματα που πωλούν
διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους συγκεντρωμένα
, στην εβραϊκή συνοικία. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στο Άμστερνταμ. Διανυκτέρευση.

Early Booking

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

675€

725€

Τιμή σε μονόκλινο

925€

975€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

375€

425€

Φόροι αεροδρομίων

205€

205€

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Βρυξέλλες 10.45 - 13.00
Επιστροφή : Βρυξέλλες – Αθήνα 19.45 - 23:45

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βρυξέλλες – Αθήνα με την Sky Express.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Αλυσίδα NH Brussels & Park Inn by Radisson Amsterdam City
West).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Όλες οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται με υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων EURO6, ο μοναδικός που
διαθέτει ειδική κλιματιστική μονάδα με φυσικό ψυχικό αέρα και φίλτρα ενεργού άνθρακα εντός της καμπίνας, εξασφαλίζοντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και φυσικά, την ασφάλειά σας.
• Επίσκεψη στο Zaanse Schans, όπου θα δούμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
• Φ.Π.Α
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:
PARK INN BY RADISSON
AMSTERDAM CITY WEST
La Guardiaweg 59, 1043
www.radissonhotels.com

•
•
•
•
•

Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Προαιρετική ασφάλεια Covid-19 (20€).

2η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στα αξιοθέατα
της πόλης που «επιπλέει». Θα δούμε τον παραδοσιακό
“Μύλος του Rembrandt” στις όχθες του ποταμού
Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το επιβλητικό
“Rijksmuseum”, την πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», το
«μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» και τον Κεντρικό Σταθμό.
Θα δούμε επίσης την πλατεία Νταμ με τα βασιλικά
ανάκτορα και την Νέα Εκκλησία, τις πλατείες Ρέμπραντ
και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού
σιδηροδρομικού σταθμού, το γραφικό Ροκινκάι και θα
καταλήξουμε στην μεγάλη πλατεία με την Λυρική Σκηνή.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Το
βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικό περίπατο στην
περίφημη συνοικία «Τα Κόκκινα Φανάρια» - Red Light
District. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ– ZAANSE SCHANS –

ΒΟΛΕΝΤΑΜ – ΜΑΡΚΕΝ

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
• Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Sky Express, και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις, το επιπλέον
κόστος για όλη την Ελλάδα είναι 75€-95€.
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Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το
μεσημέρι αναχωρούμε και διασχίζοντας το κλασικό τοπίο
της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά

κανάλια θα φθάσουμε στο φημισμένο και πανέμορφο
χωριό Zaanse Schans με τους παραδοσιακούς
ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα γραφικά
ολλανδικά ψαροχώρια Βόλενταμ και Μάρκεν. Κατά τη
διάρκεια της εκδρομής, θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό,
παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «Η Μικρή Ολλανδέζα»,
ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει
πώς παρασκευάζουν τα περίφημα ολλανδικά τυριά
και θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις γεύσεις
τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Αμστερνταμ.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ – ΝΤΕΛΦΤ -

ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πόλη της
«Ειρήνης», την Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου
και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο
«Παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας κτίρια που
στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας
την πιο κομψή , καθώς και τη μεγαλύτερη και κοσμική
παραλία της Ολλανδίας, Scheveningen. Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε προς την μεσαιωνική πόλη Ντελφτ, που
ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μία
πόλη με πανέμορφο ιστορικό κέντρο και μεγαλοπρεπούς
βασιλικούς ναούς. Συνεχίζουμε για το Ρότερνταμ , στις
εκβολές του ποταμού Ρήνου, το μεγαλύτερο εμπορικό
λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα
και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και
τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Αργά
το απόγευμα άφιξη στις Βρυξέλλες.Τακτοποίηση στα
δωμάτια .Διανυκτέρευση
5η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΓΑΝΔΗ – ΜΠΡΥΖ
Πρωινό στο ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την γραφική
Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και
πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας,
η πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο
εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης . Στην περιήγηση μας στο
μεσαιωνικό κέντρο της πόλης θα δούμε το κάστρο των
ιπποτών και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη
όπου βρίσκονται έργα του γνωστού ζωγράφου Ρούμπεν,
του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που
αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Συνεχίζουμε για
την πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, μια
από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη
Μπρυζ. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης

και θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το
παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη,
το Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη γέφυρα
του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους
κήπους Arends και τέλος το Κολέγιο της Ευρώπης, το
πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο, μοναδικό στολίδι της
πόλης . Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας
στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΝΤΙΝΑΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο λεωφορείο και
διασχίζοντας τις Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, τα
γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα θα
επισκεφθούμε το μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το Λουξεμβούργο. Στη περιήγηση μας θα δούμε
το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της
Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη
της πόλης των τραπεζών. Στη συνέχεια της διαδρομής
μας μικροσκοπική, εντυπωσιακά γραφική, Βελγική
πόλη Ντινάν γενέτειρα του εφευρέτη του σαξοφώνου,
Αντολφ Σαξ. Εδώ βρίσκεται και το μοναδικό άγαλμα του
(στρατηγού) Σαρλ Ντε Γκωλ που τον παρουσιάζει ως
έναν απλό υπολοχαγό. Χαρακτηριστικό της πόλης είναι
ο διάσημος βράχος της με το φρούριο στην κορυφή
και με τον υπέροχο καθεδρικό ναό της . Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στις Βρυξέλλες.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ξενάγηση πόλης) -

ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και πανοραμική περιήγηση στην αριστοκρατική
πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε την
πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό
Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της
Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, αλλά
και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι το
σύμβολο της πόλης ,το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό
Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο
πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το Ατόμιουμ που είναι το
σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών.Χρόνος ελεύθερος ως
την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο των
Βρυξελλών για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
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BEST OF GREFIS!
Αποκλειστική διαμονή
στην παραμυθένια Μπρυζ...
Ταξίδι σαν Παραμύθι στην πιο ασυναγώνιστη τιμή!!

Βέλγιο: 5 ημέρες
Αναχωρήσεις: 03, 10, 17, 24 Αυγούστου

Από

685€
το άτομο

ΟΝΕΙΡΕΜΈΝΗ ΜΠΡΎΖ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - MΠΡΥΖ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για
την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Αναχώρηση
για την πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας,
και μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής
Ευρώπης, τη Μπρυζ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία
με τις γραφικές πλατείες, τα ονειρικά κανάλια, και
τα λιθόστρωτα καλντερίμια της ρομαντικής πόλης.
Διανυκτέρευση.

Μεσαιωνική Γάνδη, Αμβέρσα «η πόλη των διαμαντιών»,
Αριστοκρατική πόλη των Βρυξελλών
Μόνο στο Ταξίδι μας

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

Early Booking

2η μέρα: ΜΠΡΥΖ (περιήγηση)

685€

•Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
Τιμή σε μονόκλινο
905€
Αθήνα – Βρυξέλλες – Αθήνα με την Sky
Φόροι αεροδρομίων
195€
Express.
•Αποκλειστική διαμονή στη παραμυθένια
Μπρύζ, με τα μαγικά κανάλια!
Πτήσεις
•Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο ΝΗ
Αναχώρηση : Αθήνα – Βρυξέλλες 10.45 - 13.00
Brugge στη Μπρύζ, και (1) διανυκτέρευση στο
Επιστροφή : Βρυξέλλες – Αθήνα 19.45 - 23:45
κεντρικό ξενοδοχείο NH Brussels Bloom 4*
στις Βρυξέλλες.
•Εμπεριστατωμένες περιηγήσεις στη
Περιλαμβάνονται:
μεσαιωνική Γάνδη και Αμβέρσα «τη πόλη των • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα –Βρυξέλλες – Αθήνα με την Sky Express.
• Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο Le Bois De Bruges 4* στο κέντρο της πόλης και στο ξενοδοχείο
διαμαντιών».
Martin’s hotels 4* ή παρόμοιο στις Βρυξέλλες.

LE BOIS DE BRUGES 4*
Vrijdagmarkt 5, 8000
www.leboisdebruges.be/nl/

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• ΦΠΑ.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:

MARTIN’S HOTELS 4*
Bd Charlemagne 80, 1000
www.martinshotels.com

•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, checkpoint (195€).
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (12€ συνολικά/άτομο).
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις:
• Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Sky Express, και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις, το επιπλέον
κόστος για όλη την Ελλάδα είναι 75€-95€.
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα Θα περπατήσουμε στο
ιστορικό κέντρο της παραμυθένιας πόλης-Μνημείο
Παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο με πανέμορφους
μικρούς-μεγάλους πυργίσκους , και πλακόστρωτα
δρομάκια. θα επισκεφθούμε το ναό της Παναγίας με
το καμπαναριό Μπέλφορ, έμβλημα της πόλης πουν
έχει ύψος 122 μέτρα . Το Γλυπτό της Παναγίας της
βρεφοκρατούσας που βρίσκεται στην εκκλησία είναι
δημιούργημα του Μικελάντζελο. Στην όμορφη πλατεία
Μπούργκ δεσπόζει το υπέροχο δημαρχείο γοτθικού τύπου.
Στην εν λόγω πλευρά της πόλης, στη καθολική Βασιλική
του Ιερού Αίματος υπάρχει η ξακουστή φιάλη του Ιερού
Αίματος που περιέχει ένα πανί με το αίμα του Ιησού και
υποστηρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Ιωσήφ της
Αριμαθαίας μετά την αποκαθήλωση του Χριστού από τον
Σταυρό του Μαρτυρίου. Η φιάλη ήρθε στην πόλη μετά τη
Δεύτερη Σταυροφορία από τον Τιερί της Αλσατίας και
περιφέρεται κάθε χρόνο στους δρόμους της πόλης. Θα
δούμε επίσης το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το
παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη,
τη πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου,
το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους Aρεντς και τέλος
το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον
κόσμο, μοναδικό στολίδι της πόλης. Υπόλοιπο ημέρας
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΜΠΡΥΖ – ΑΜΒΕΡΣΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το διαμαντένιο
λιμάνι του Βελγίου την Αμβέρσα που δίκαια πήρε το
προσωνύμιο αφού διακινεί το 70% των διαμαντιών
παγκοσμίως. Το κέντρο της παλιάς πόλης, που χτίστηκε
γύρω από τον πιο εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της χώρας,
είναι τόσο όμορφο , όπως ήταν αιώνες πριν. Ολόκληρη η
πόλη μοιάζει με ένα μουσείο, από το μεσαιωνικό κάστρο
δίπλα στο ποτάμι, μέχρι τις σύγχρονες δημιουργίες
στην προκυμαία . Η γοτθική και η φλαμανδική μπαρόκ
αρχιτεκτονική με χαρακτηριστικό δείγμα το σπίτι
του Πιέτερ Πολ Ρούμπενς, του μεγαλύτερου μπαρόκ
καλλιτέχνη της βόρειας Ευρώπης θα μας ενθουσιάσει

. Θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια με χιλιάδες
εστιατόρια και μπαρ, καταστήματα με αντίκες, γκαλερί
τέχνης, μπουτίκ σχεδιαστών και καταστήματα που
πωλούν διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους
συγκεντρωμένα , στην εβραϊκή συνοικία. Επιστροφή στην
Μπρυζ. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΠΡΥΖ - ΓΑΝΔΗ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

•Βόλτα με καραβάκι στα κανάλια της Μπρύζ – τιμή γκρουπ
12€ κατ’ άτομο για ενήλικες και 7€ για παιδιά.
•Μουσείο σοκολάτας στην Μπρύζ - τιμή γκρουπ για απλή
επίσκεψη 7.5€ κατ’ άτομο με ελάχιστη συμμετοχή τα 15
άτομα. Για παιδιά έως 03 ετών 1€, από 03 έως 11ετών 5€.
Τιμή χωρίς γκρουπ 11€ για ενήλικες και 6.5€ για παιδιά
από 03 έως 11 ετών.

Πρωινό. Αναχώρηση για τις Βρυξέλλες. Καθ’ οδών
θα επισκεφτούμε την γραφική Γάνδη, μία από τις
αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της
Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας, η πόλη που υπήρξε
κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της
Ευρώπης. Στην περιήγηση μας στο μεσαιωνικό κέντρο
της πόλης θα δούμε το κάστρο των ιπποτών και τον
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη όπου βρίσκονται έργα
του γνωστού ζωγράφου Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος
και το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς
Βαν Έικ. Με την άφιξη μας στις Βρυξέλλες θα αρχίσει η
πανοραμική περιήγηση στην αριστοκρατική πόλη, έδρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε την πανέμορφη
πλατεία Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το
κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά
αναγεννησιακά κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του
Μανεκέν Πις, που είναι το σύμβολο της πόλης ,το Βασιλικό
Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια
της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο
πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το Ατόμιουμ που είναι
το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

•Μουσείο δαντέλας «Kantcentrum» Μπρυζ - τιμή γκρουπ
5€ κατ’ άτομο με ελάχιστη συμμετοχή τα 15 άτομα. Για
παιδιά έως 12 χρονών η είσοδος είναι δωρεάν. Τιμή χωρίς
γκρουπ 6€. Προαπαιτείτε Online κράτηση

5η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΘΗΝΑ

•Εδέσματα που αξίζει να δοκιμάσετε: το waterzooi (η
παραδοσιακή σούπα των ντόπιων), τα αχνιστά μύδια
που είναι και η σπεσιαλιτέ τους, τα λευκά λουκάνικα
σε συνδυασμό με μπύρα, βέλγικες τηγανιτές πατάτες
και κρέας με καυτερή σάλτσα ντομάτας, κροκέτες με
θαλασσινά και την τοπική βέλγικη βάφλα.

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών για την
πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
Μικρός οδηγός τσέπης για το ταξίδι:
•Μουσείο Ρούμπενς στην Αμβέρσα - τιμή γκρουπ 8€ κατ’
άτομο με ελάχιστη συμμετοχή τα 12 άτομα. Για παιδιά έως
18 χρονών η είσοδος είναι δωρεάν. Τιμή χωρίς γκρουπ 12€

Προτάσεις πελατών, από προηγούμενες εκδρομές, για
δείπνο και διασκέδαση:
•Assiette Blanche www.assietteblanche.be τιμές από 39€
το άτομο
•The Gulliver Tree για τσάι και καφέ
•Petit Café Bruges στην κεντρική πλατεία της πόλης
•The Olive Tree Brugge για ελληνικές γεύσεις
•El Churrasco steak – house http://elchurrascoargentino.
placeweb.site τιμές από 15€ έως 40€ το άτομο
•De Vier Winden www.de-vier-winden-1.lafourchette.
rest/en_GB/
•Pizzeria Da Mario www.pizzeria-damario.be

Μικρές χρήσιμες συμβουλές:
•Η Μπρύζ είναι γεμάτη πλακόστρωτους δρόμους γι’ αυτό
να φοράτε άνετα παπούτσια για περπάτημα.

•Εκκλησία της Παναγίας στη Μπρύζ – τιμή γκρουπ 6€
κατ’ άτομο με ελάχιστη συμμετοχή τα 10 άτομα.Τιμή χωρίς
γκρουπ 7€. Για παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν,
από 13 έως 17 ετών 6€.

•Το χειμώνα έχει χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και χιόνια
οπότε φροντίστε να έχετε τα κατάλληλα ρούχα.

•Μουσείο μπύρας στην Μπρύζ – τιμή γκρουπ χωρίς
γευσιγνωσία 9€ κατ’ άτομο και με γευσιγνωσία 15€, με
ελάχιστη συμμετοχή τα 20 άτομα. Τιμή χωρίς γκρουπ 10€
χωρίς γευσιγνωσία και 16€ με γευσιγνωσία. Για παιδιά έως
05 ετών η είσοδος είναι δωρεάν, από 05 έως 12 ετών 6€.

•Μην παραλείψετε να αγοράσετε σοκολατάκια και να
δοκιμάσετε τις τοπικές μοναδικές βάφλες.

•Ιδιαίτερη προσοχή στις άμαξες.

•Ανακάλυψε την πόλη με ποδήλατο – τιμές ενοικίασης
από 12€ την ημέρα
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Δώρο
Το εισιτήριο τρένου Κουρ – Στ.Μόριτζ – Νταβός.
(περιήγηση αξίας 60€).
Δυνατότητα επίσκεψης στο Γιουνγκφράου
(Jungfrau) & όρος Πιλάτους

Ελβετία: 6 ημέρες
Αναχωρήσεις: 23, 30 Ιουλίου &
06, 13,20 ,27 Αυγούστου

Από

695€
το άτομο

ΠΑΝΟΡΑΜΑ EΛΒΕΤΙΑΣ “ΑΛΠΙΚΌ BEST SELLER”

1ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΓΕΝΕΥΗ - ΛΟΖΑΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
κοσμοπολίτικη Γενεύη. Άφιξη , επιβίβαση στο πούλμαν
και αναχώρηση για την πόλη έδρα πολλών και μεγάλων
Διεθνών Οργανισμών. Χτισμένη πάνω στις όχθες της
λίμνης Λεμάν, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Ελβετίας μετά τη Ζυρίχη. Ανάμεσα στα αξιοθέατα που
θα δούμε είναι το Μέγαρο των Εθνών, το Μουσείο του
Ερυθρού Σταυρού, το περίφημο σιντριβάνι Τζετ ντ’ Ο,
το λουλουδένιο ρολόι, το σπίτι όπου έζησε ο Ιωάννης
Καποδίστριας, το Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πέτρου και το
Διεθνές Μνημείο της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης. Τα
γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης με τα πέτρινα κτίρια,
σε συνδυασμό με τη μοντέρνα πόλη των Τραπεζών και των
μεγάλων Ασφαλιστικών Εταιρειών θα σας εντυπωσιάσουν.
Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στην Λοζάνη, έδρα
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Γενεύη ,Λοζάνη , Μοντρέ , Γκριγιέρ, Μπροκ(εργοστάσιο σοκολάτας), Βέρνη ,
Ιντερλάνκεν, Ζυρίχη , Λουκέρνη, Σαιντ Μόριτζ, Νταβός, καταρράκτες Ρήνου, Βασιλεία

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Το πιο εμπεριστατωμένο πρόγραμμα για ένα
μαγικό ταξίδι στις Άλπεις, όπως μόνο το Grefis
Travel ξέρει, οργανώνει και πραγματοποιεί!
•Δώρο: Το εισιτήριο τρένου Κουρ – Στ.Μόριτζ –
Νταβός. (περιήγηση αξίας 60€).
•Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5*
(Grand Kameha 5* στη Ζυρίχη, Movenpick Lausanne 4* ή Alpha Palmiers 4* στη Λοζάνη).

GRAND KAMEHA 5*
ZURICH
Dufaux-Strasse 1, 8152
www.marriott.com

MOVENPICK LAUSANNE
4*

Avenue De Rhodanie 4 Ouchy, 1007
www.movenpick.com

Early Booking

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

695€

745€

Τιμή σε μονόκλινο

925€

975€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

395€

445€

Φόροι αεροδρομίων

195€

195€

Πτήσεις

2η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ – ΓΚΡΙΓΙΕΡ –
ΜΠΡΟΚ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ)

Αναχώρηση : Αθήνα – Γενεύη 08.35 - 10.30
Επιστροφή : Βασιλεία – Αθήνα 17.20 - 21:00

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Γενεύη & Βασιλεία – Αθήνα με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία ( Grand Kameha 5* στη Ζυρίχη, Movenpick Lausanne 4* ή Alpha
Palmiers 4* στη Λοζάνη).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Μια χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο.
• Εισιτήριο τρένου Κουρ- Στ.Μόριτζ - Νταβός.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

ALPHA PALMIERS 4*
LAUSANNE
Rue du Petit-Chêne 34, 1003
https://byfassbind.com/

•
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (195 €)
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων κατ’ άτομο τη βραδιά σε ελβετικά φράγκα (Λοζάνη 3.50 , Ζυρίχη 2,50€).
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Εισιτήριο οδοντωτού- τελεφερίκ για το όρος Πιλάτους τιμή γκρουπ 65€ κατ’ άτομο και παιδική τιμή
47€.
• Εισιτήριο τρένου από Βένγκεν για το Γιουνγκφράου (Top of Europe) με επιστροφή (215 €).

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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Πρωινό στο ξενοδοχείο . Στην περιήγηση μας στην
παλιά πόλη της Λοζάνης, θα δούμε το πάρκο Μον Ρεπό,
την Πλατεία Ντε λα Ριπόν με το Μέγαρο Ρουμίν, τον
Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ, τη συνοικία Ουσύ πάνω
στη λίμνη Λεμάν, το Ολυμπιακό Μουσείο και το ιστορικό
πολυτελές ξενοδοχείο Μπο Ριβάζ. Επόμενο σημείο
αναφοράς μας, το «διαμάντι» της ελβετικής Ριβιέρας, το
περίφημο Μοντρέ. Είναι πασίγνωστο για τους εκλεκτούς
του επισκέπτες (όπως ο Λόρδος Βύρων, ο Τολστόι αλλά
και ο Φρέντι Μέρκιουρι), καθώς και για το διάσημο
φεστιβάλ τζαζ μουσικής. Στη συνέχεια αναχωρούμε για
τη μεσαιωνική Γκριγιέρ, γνωστή για την παραγωγή του
ομώνυμου τυριού. Το αλπικό αυτό χωριό, με τα σπίτια
του 15ου και του 17ου αιώνα αλλά και το κάστρο του 11ου
αιώνα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους
έλξης επισκεπτών της περιοχής. Είναι παραπάνω από
βέβαιο πως θα σας μαγέψει, καθώς θα σας μεταφέρει σε
μια άλλη.. ρομαντική εποχή. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια
και φωτογραφίες. Επόμενη στάση η πόλη Μπρόκ. Έχουμε
φτάσει επίσημα στον παράδεισο της σοκολάτας. Σύντομα
αντικρίζουμε μπροστά μας το εργοστάσιο της σοκολάτας
και ξεκινάμε την ξενάγηση, με σοκολατένιες γεύσεις.
Τα αρώματα και οι εικόνες εκεί, μένουν για πάντα στη
μνήμη! Έρχεται η ώρα της επιστροφής, αποχαιρετάμε τις
ελβετικές σοκολάτες για να επιστρέψουμε στη Λοζάνη.
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΒΕΡΝΗ – ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ
- ΖΥΡΙΧΗ

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΚΡΙΝΤΕΛΒΑΛΝΤ ΣΤΟ ΓΙΟΥΝΓΚΦΡΑΟΥ « ΤΟP
OF EUROPE»)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Διασχίζοντας τη πανέμορφη
Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της
Ελβετίας, την πανέμορφη Βέρνη, που είναι κτισμένη στις
όχθες του ποταμού ‘Άαρ. Στην περιήγηση μας στην παλιά
πόλη θα δούμε τον περίφημο Πύργο των Ρολογιών με το
ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον Καθεδρικό
ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που στεγάζει το
Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια της διαδρομής
μας, το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν, στην καρδιά των
Ελβετικών Άλπεων. Στην περιήγησή μας θα περπατήσουμε
στη λεωφόρο Χόχεβεκ, με πλήθος εστιατορίων, καφέ,
μπαρ και καταστημάτων. Χρόνος ελεύθερος . Για όσους
το επιθυμούν μεταφορά από το Ιντερλανκεν στο σταθμό
του Γκρίντελβαλντ και επιβίβαση στο τρένο που θα μας
μεταφέρει στο Γιουνγκφράου στην κορυφή της Ευρώπης.
Στα τελευταία περίπου 40 λεπτά της διαδρομής, το τρένο
μπαίνει στις σήραγγες που περνούν μέσα από τα βουνά
των Άλπεων. Υπάρχει μόνο μία στάση όπου θα μπορείτε
να απολαύσετε τη θέα και να τραβήξετε φωτογραφίες.
Κι έπειτα η μαγεία: Σε υψόμετρο 3.454 μέτρων η θέα
σαγηνεύει από το μπαλκόνι του Γιουνγκφράου και το μάτι
«ταξιδεύει» ελεύθερα προς κάθε γωνιά των χιονισμένων
Άλπεων. Υπάρχει ένα άρτιο χιονοδρομικό συγκρότημα και
ένα παλάτι μέσα στον πάγο. Στις αίθουσές του, που είναι
φτιαγμένες από πάγο, υπάρχουν ανάγλυφες παραστάσεις
από τη ζωή στους πάγους. Μετά την αξέχαστη αυτή
εμπειρία και γεμάτοι υπέροχες εικόνες, επιστροφή στο
Ιντερλάνκεν και αναχώρηση για την Ζυρίχη.Τακτοποίηση
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ
(προαιρετική Επίσκεψη στο όρος Πιλάτους με τελεφερίκ)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την κουκλίστικη
Λουκέρνη, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελβετίας.
Η παλιά πόλη είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή,
γεμάτη με χρωματιστές προσόψεις σπιτιών, πλακόστρωτα
δρομάκια και στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατειές.
Χρόνος ελεύθερος. Προαιρετικά μπορείτε να απολαύσετε
μια απίστευτη θέα στα γύρω βουνά και στη λίμνη της
Λουκέρνης από την κορυφή του όρους Πιλάτους, το
οποίο είναι προσβάσιμο με τελεφερίκ. Πραγματικά, η
θέα είναι απίστευτη τόσο από την κορυφή του βουνού
όσο επίσης και κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το
τελεφερίκ. Επιστροφή στη Ζυρίχη για την πανοραμική μας
ξενάγηση. Θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε
όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας

και τα μοντέρνα καταστήματα, τον Καθεδρικό Ναό, την
Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου αιώνα και
διάσημη για τα βιτρό της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου
με την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού στην Ευρώπης, το
κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο, την Όπερα, και το
μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο
προστασίας περιβάλλοντος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ- ΝΤΑΒΟΣ

(ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ)

Πρωινό και αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στο
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το
οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ
και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων
χειμερινές διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή
φθάνουμε στο Κούρ. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο express
με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν
Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες
και παγετώνες. Χρόνος ελεύθερος για να κάνετε τις βόλτες
σας και να γευτείτε τοπικές λιχουδιές, όπως το περίφημο
φοντύ τυριών. Τελευταίος προορισμός μας για σήμερα το
φημισμένο Νταβός, που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.560
μέτρων, και αποτελεί την ψηλότερη πόλη στην Ευρώπη.
Η πόλη φιλοξενεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ,
μια ετήσια συνάντηση των πολιτικών από όλο το κόσμο
και σημαντικών επιχειρηματικών, το οποίο αναφέρεται
απλώς ως Νταβός, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα
χιονοδρομικά κέντρα της Ελβετίας . Αργά το απόγευμα
επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΚΑΤΑΡΡΑΧΤΕΣ ΡΗΝΟΥ –
ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη
Σαφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας για να
θαυμάσουμε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες του
Ρήνου, ένα τρομερό φυσικό φαινόμενο μέσα στο
καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Αναχώρηση για τη Βασιλεία,
στα σύνορα Ελβετίας, Γαλλίας και Γερμανίας. Η πόλη, που
διαθέτει λιμάνι στον ποταμό Ρήνο και αποτελεί σημαντικό
οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο, είναι γνωστή και
ως «πολιτιστική πρωτεύουσα» της Ελβετίας, καθώς
φιλοξενεί τα περισσότερα μουσεία της χώρας και είναι ο
τόπος διεξαγωγής της σημαντικότερης αγοραπωλησίας
έργων τέχνης του κόσμου κάθε Ιούνιο. Ενδιαφέρων ο
Καθεδρικός της Ναός, χτισμένος από κόκκινο ψαμμίτη
με σκεπή καλυμμένη από πολύχρωμα κεραμίδια. Χρόνος
ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο
αεροδρόμιο της Βασιλείας για την πτήση επιστροφής
μας στην Αθήνα.
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Αυστρία: 7 ημέρες

Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*
και πτήσεις στις καλύτερες ώρες με
την Austrian Airlines!

Αναχωρήσεις: 10, 17, 24, 31 Ιουλίου &
07, 15, 22, 29 Αυγούστου

Από

675€
το άτομο

ΒΙΕΝΝΗ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ

ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Μαγευτικό Χάλλστατ - Αυστριακές λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ, Ίνσμπρουγκ,
Κιτσμπίχελ, Ζελ Αμ Ζεε , Φίλλαχ , Κλάγκενφουρτ , Γκράτς.

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*
(Park Hotel Brunauer, Ηotel City Villach,
Hotel Boltzman Vienna).
•Απευθείας πτήσεις Αθήνα – Βιέννη –
Αθήνα με την Austrian Airlines.
•Πλούσιες και εμπεριστατωμένες
ξεναγήσεις στα μεγαλύτερα Αυστριακά
στολίδια!
PARK HOTEL BRUNAUER
Elisabethstraße 45A, 5020
www.parkhotelbrunauer.at

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βιέννη.
Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την
περιοχή των Λιμνών, οι οποίες προήλθαν από το λιώσιμο
των πάγων των Άλπεων. Θα θαυμάσουμε ένα μοναδικό
σκηνικό με τις πανέμορφες λίμνες περιτριγυρισμένες
από τα πανύψηλα βουνά των Άλπεων και τα υπέροχα
παραδοσιακά χωριουδάκια να συνθέτουν ένα τοπίο που
σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είναι πραγματικά ή είναι η
πινελιά ενός έξοχου ζωγράφου. Τελικός προορισμός
μας το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Η περιήγηση μας θα
ξεκινήσει από την παλιά πόλη , όπου θα δούμε το παλάτι
Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους του, τον επιβλητικό
Καθεδρικό ναό, την μικρή όπερα, το σπίτι-μουσείο του
Μότσαρτ και φυσικά την οδό Γκετράιντε-γκάσσε , με
τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, και τέλος τον Πύργο
Γκλόκενσπιλ με τις 35 καμπάνες. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Προτασή μας
να ανεβείτε στο Κάστρο του «Αλατιού», όπως λέγεται στα
γερμανικά, απ όπου θα έχετε μία υπέροχη πανοραμική θεα
της πόλης. Διανυκτέρευση.

Early Booking

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

675€

725€

Τιμή σε μονόκλινο

835€

885€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

575€

625€

Φόροι αεροδρομίων

205€

205€

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Βιέννη
Επιστροφή : Βιέννη – Αθήνα

06.40 - 07.55
22.05 - 01:10

2η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα με την Austrian Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Park Hotel Brunauer , hotel city Villach , hotel Bolzman Vienna
ή παρόμοια )
• Πρωινό καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας.

HOTEL CITY VILLACH
Bahnhofpl. 3, 9500
https://hotelcity.at/

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια βαλίτσα 23 κιλά
• Μια χειραποσκευή 8 κιλών

3η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΚΙΤΣΜΠΙΧΕΛ – ΖΕΛ
ΑΜ ΖΕΕ – ΧΑΛΛΣΤΑΤ - ΦΙΛΛΑΧ

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων(205 € )
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.

HOTEL BOLTZMAN VIENNA
Boltzmanngasse 8, 1090
www.hotelboltzmann.at/de/

Πρωινό. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ίνσμπρουκ
που είναι κτισμένο δίπλα στις όχθες του ποταμού Ιν. Στη
περιήγηση μας θα δούμε το ιστορικό κέντρο του. Η Αψίδα
του Θριάμβου, η Στήλη της Αγίας Άννας, το Δημαρχείο, η
Χρυσή Στέγη – έμβλημα της πόλης, το παλάτι Χόφμπουργκ
θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας. Η βόλτα στους
πλακόστρωτους δρόμους της παλαιάς πόλης μοιάζει
με ένα μικρό ταξίδι στην εποχή των Αψβούργων.
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό σε μια από
τις παραδοσιακές ταβέρνες της πόλης. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι κατ’ άτομο τη βραδιά

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το πιο
φημισμένο χιονοδρομικό του Τυρόλου, το Κίτσμπιχελ.
Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο
αμφιθεατρικά από τον 16ο και 17ο αιώνα, μια μαγική
εικόνα με τα σπίτια χτισμένα σε τυπική τυρολέζικη
αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές
σε αυστηρό τυρολέζικο στυλ και ξύλινα μπαλκόνια.
Επόμενος σταθμός μας το Ζέλ αμ Ζεε κτισμένο στις όχθες

της ομώνυμης λίμνης, μοιάζει με παραμύθι. Δίκαια έχει
χαρακτηριστεί ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα θέρετρα της
Ευρώπης. Περπατήστε στο κέντρο της και θαυμάστε τα
παλαιά αρχοντικά τα πανέμορφα σαλέ και απολαύστε τον
καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα. Ακολούθως θα επισκεφθούμε
τη μικρή πόλη Σαιντ Βόλφγκανγκ, γενέτειρα της μητέρας
του Μότσαρτ και το πανέμορφο Χάλλστατ, χτισμένο στις
όχθες της ομώνυμης λίμνης και από τα ωραιότερα χωριά
της Αυστρίας. Το Χάλλστατ μαζί με τα αξιοθέατα του
Νταχστάιν συνθέτουν το πολιτιστικό τοπίο ΧάλλστατΝταχτστάιν του Σαλτσκάμεργκουτ, το οποίο αποτελεί
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO. Τo Χάλλστατ είναι πολύ δημοφιλής τουριστικός
προορισμός λόγω της μοναδικότητας του και είναι
επίσης γνωστό ως «το μαργαριτάρι της Αυστρίας», λόγω
του εντυπωσιακού τοπίου του είναι σίγουρα ένα από τα
ομορφότερα τοπία σε ολόκληρο τον κόσμο! Ο οικισμός
είναι χτισμένος στις όχθες της γραφικής λίμνης και
περιτριγυρίζεται από τα επιβλητικά βουνά των Άλπεων
τα οποία προκαλούν δέος... Παραδοσιακά ξύλινα σπίτια,
στενά σοκάκια και φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον
οικισμό που χωρίς υπερβολή κάθε γωνιά του αποτελεί
ένα καρτ ποστάλ. Στη κεντρική πλατεία του χωριού θα
βρείτε πολλά καφέ και εστιατόρια για να γευτείτε μια
ζεστή σοκολάτα , τοπικές λιχουδιές ή να πιείτε ένα
ποτήρι κόκκινο κρασί. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
4η ημέρα : ΦΙΛΛΑΧ - ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ένα από τα
στολίδια της Αυστρίας το πανέμορφο Κλάγκενφουρτ.
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό του κέντρο με το
Δημαρχείο, την πλατεία με το άγαλμα της Θηρεσίας και
το εντυπωσιακό σιντριβάνι του Δράκου. Μπορείτε να
απολαύσετε τις βόλτες σας στην Άλτερ πλάτς και να
αγοράσετε αντίκες στην υπαίθρια αγορά με τα θαυμάσια
ξυλόγλυπτα με τις παραδοσιακές τεχνικές. Χρόνος
ελεύθερος για αγορές και φαγητό. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στο Φίλλαχ. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα : ΦΙΛΛΑΧ - ΓΚΡΑΤΣ – ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Γκράτς
μια πόλη βγαλμένη από τα παραμύθια. Είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, μετά τη Βιέννη και το
όνομά της στα σλοβένικα σημαίνει μικρό κάστρο. Η πόλη
είναι γνωστή για το μεσαιωνικό/ιστορικό κέντρο της
και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της και έχει προστεθεί

στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO. Ο Καθεδρικός ναός της πόλης αποτελεί
ένα σπάνιο γοτθικό μνημείο, ενώ από τα σημαντικότερα
αξιοθέατα είναι το παλάτι του Εγγενμπέργκ, το
Αρχαιολογικό Μουσείο και το εντυπωσιακό Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης. Αναχώρηση για την αριστοκρατική
πόλη της Βιέννης . Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος για να κάνετε την βόλτα σας στη πόλη και να
περπατήσετε στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους του
ιστορικού κέντρου και να δειπνήσετε σε ένα παραδοσιακό
κελάρι. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε
τη περιήγησή μας με πρώτο μας σταθμό το ανάκτορο
Mπελβεντέρε, θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο
του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την
Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του
Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την
Εκκλησία του Tάματος, τη Φωτίχ Kίρχε. Στη συνέχεια θα
καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής
παροικίας. Ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας καθώς ,
όπως είναι λογικό, έχει αφθονία επιλογών για ψώνια και
αγορές. Στη Βιέννη θα βρείτε τα κλασικά πολύ μεγάλα και
σύγχρονα εμπορικά κέντρα ωστόσο, για μια πιο αυθεντική
και μοναδική εμπειρία, μια επίσκεψη στην Mariahilfer
Strasse είναι αναγκαία. Κατά κάποιους είναι ο μακρύτερος
και πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη.
Άλλες επιλογές είναι το Graben και το Kärntnerstrasse
που αποτελούν κομψές, λιγότερο γεμάτες, εμπορικές
περιοχές. Αν και μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων
αντικατοπτρίζει υψηλό στυλ και υψηλή τιμή, μπορείτε να
περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα σε βιτρίνες. Υπάρχουν
επίσης πολλά καταστήματα και γκαλερί με αντίκες σε όλη
την πόλη, καθώς και υπαίθριες αγορές. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή
σας .Μπορείτε να περπατήσετε στα τεράστια καταπράσινα
πάρκα στο κέντρο της πόλης , να θαυμάσετε επιβλητικά
παλάτια σημαντικά μουσεία με εξαιρετικά έργα τέχνης ,
να δοκιμάσετε τα υπέροχα γλυκά σε ένα από τα ιστορικά
καφέ ή τα ζαχαροπλαστεία της. Αργά το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
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Κεντρική Ευρώπη: 7 ημέρες

Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*
και πτήσεις στις καλύτερες ώρες με
την Austrian Airlines!

Αναχωρήσεις: 10, 17, 24, 31 Ιουλίου &
07, 15, 22, 29 Αυγούστου

Από

495€
το άτομο

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Παραδουνάβια Χωριά, Τσέσκυ Κρούμλωφ
Μόνο στο Ταξίδι μας

•Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις
Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα με την Austrian Airlines, στις καλύτερες ώρες για ένα γεμάτο 6ήμερο
ταξίδι.
•Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία πόλης
4*(hotel Danubius Arena or Danubius city center
Budapest, Hotel Boltzmann Vienna, Hotel Holiday
Inn Prague ή παρόμοια).
•Τοπικοί ξεναγοί Βουδαπέστη και Πράγα, για τις
πιο εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις.
HOTEL DANUBIUS ARENA
Budapest, Ifjúság útja 1-3, 1148
www.danubiushotels.com

DANUBIUS CITY CENTER
BUDAPEST
Budapest, Károlyi utca 11-15, 1053
www.danubiushotels.com

HOTEL HOLIDAY INN
PRAGUE
Na Pankráci 15/1684, 140 00
www.ihg.com

την «πόλη της μουσικής», πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη
Βιέννη, Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση
για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Άφιξη και ξενάγηση
πόλης. Πανέμορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις
όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε

Early Booking

Τιμές:

χαμηλούς λόφους και αριστερά η Πέστη απλωμένη σε

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

495€

545€

Τιμή σε μονόκλινο

675€

725€

445€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

215€

Φόροι αεροδρομίων

πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα τα
δύο κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν
ενωθεί σε μία πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό κτίριο

495€

του Κοινοβουλίου, τη Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των

215€

Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, το
Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της πόλη

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Βιέννη
Επιστροφή : Βιέννη – Αθήνα

και τον λόφο Γκέλερτ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο

06.40 - 07.55
22.05 - 01:10

Σλοβακίας την Μπρατισλάβα, με τη παλιά πόλη Στάρε

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος

Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες

για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε να

στο παρελθόν, καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους

περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο της πόλης να κάνετε

δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και

αγορές στα κομψά καταστήματα του Γκράμπεν και της

χαλαρώνουν σε καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή

Κέρτνερστράσε, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες

απόσταση από την παλιά πόλη, θα δούμε ακόμα σημαντικά

ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της

αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα που

Φλάισμαρκτ και να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές

φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό

των Αψβούργων στο Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ και

Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας

στο Μουσείο Καλών Τεχνών. Διανυκτέρευση.

καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε
ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. Αργά το απόγευμα άφιξη
στην πρωτεύουσα της Τσεχίας την παραμυθένια Πράγα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για
μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΠΡΑΓΑ

ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για να κάνετε τη

Περιλαμβάνονται:

βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα ωραία καταστήματα

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή περιήγηση της πόλης

και την μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι ή την πλατεία

θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο κάστρο της Ευρώπης

Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό. Δείπνο.

την Καστρούπολη Χρατσάνι, που απλώνεται πάνω στο

Διανυκτέρευση.

βράχο της Μάλα Στράνα, με τον επιβλητικό Ναό του Αγίου
Βίτου. Θα κατηφορίσουμε στη γειτονιά των Αλχημιστών

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας περιήγηση
θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας
Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, κατοικία της Μαρία
Θηρεσία, και θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Θα
δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε
την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να θαυμάσουμε τα
πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό
Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την Πύλη
του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα με την Austrian Airlines.

2η μέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην πρώτη

θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά της πόλης για

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (hotel Danubius Arena or Danubius city center Budapest ,
Hotel Boltzmann Vienna, Hotel Holiday Inn Prague ή παρόμοια).

πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ,. όπου θα

να δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, το Δημαρχείο, την

επισκεφθούμε το μητροπολιτικό ναό της πόλης, που ήταν

εκκλησία του Αγίου Νικολάου και την πέτρινη γέφυρα

• Πρωινό καθημερινά.

μέχρι το 1976 από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Στο

του Κάρολου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.

παραδοσιακό Σέντεντρε, θα επισκεφθούμε το Μουσείο

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

• Έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας.

της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς και τη μικρή ορθόδοξη

• Τοπικοί ξεναγοί Βουδαπέστη και Πράγα .

εκκλησία του 1752, χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Μάγιερ-

5η μέρα: ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΦ – ΒΙΕΝΝΗ

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

Χόφερ. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στο χωριό των

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την

• Μια βαλίτσα 23 κιλά

Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά

Βιέννη. Καθ οδών θα επισκεφτούμε την περιοχή των

ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

• Μια χειραποσκευή 8 κιλά

αποκαλείται ο Άγ. Ανδρέας, με την εκκλησία του Αγίου

κάστρων της Βοημίας και ιδιαίτερα στη πόλη – κάστρο

7η μέρα: BIENNH - ΑΘΗΝΑ

• Φ.Π.Α.

Στεφάνου και τους βασιλικούς τάφους. Επιστροφή αργά

Τσέσκε Κρούμλωφ. Ο αυθεντικός χαρακτήρας και ο

Δεν περιλαμβάνονται:

το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος.

πλούτος των μνημείων της έκαναν την Unesco να την

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων(215 €)

Διανυκτέρευση.

συμπεριλάβει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής

σας .Μπορείτε να περπατήσετε στα τεράστια καταπράσινα

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.

3η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ –

Κληρονομιάς. Στη περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε

πάρκα στο κέντρο της πόλης , να θαυμάσετε επιβλητικά

τα φρούρια και τα μοναστήρια αυτής της θεαματικής

παλάτια σημαντικά μουσεία με εξαιρετικά έργα τέχνης ,

πόλης, θα περπατήσουμε στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια

να δοκιμάσετε τα υπέροχα γλυκά σε ένα από τα ιστορικά

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Πράγα.

της, με την μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Αργά το απόγευμα

καφέ ή τα ζαχαροπλαστεία της. Αργά το απόγευμα

Καθ’ οδών θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της

άφιξη στην πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη.

μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΡΑΓΑ

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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όπου βρίσκεται και το σπίτι που του Φράνγκ Κάφκα και

εκκλησία του Τάματος, τη Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα
καταλήξουμε στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου
και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της
Ελληνικής παροικίας. Ελεύθεροι να περπατήσουμε στην
Κέρτνερστράσσε, να απολαύσουμε έναν Βιεννέζικο καφέ
ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και
διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN
CAFÉ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα
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Δώρο
Η κρουαζιέρα στο Ρήνο

Γερμανία, Γαλλία: 7 ημέρες
Αναχωρήσεις: 25 Ιουλίου &
02, 09 Αυγούστου

Από

745€
το άτομο

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑNΙΑΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ -

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΡΗΝΟΥ

Φρανκφούρτη, Βύρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Νυρεμβέργη,
Χαιδελβέργη, Κολμάρ Στρασβούργο, Xωριά Αλσατίας, Μπάτεν Μπατεν.

Μόνο στο Ταξίδι μας

πόλης της Νυρεμβέργης θα δούμε το ιστορικό της

για τη Φρανκφούρτη. Αφιξη και αναχώρηση για να

κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά

πραγματοποιήσουμε μίνι κρουαζιέρα κατά μήκος του

κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα

Ρήνου ποταμού. Θα επιβιβαστούμε σε ποταμόπλοιο και

επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη

θα θαυμάσουμε μια περιοχή-Μνημείο της UNESCO, χάρη

•Δώρο το εισιτήριο για μίνι
κρουαζιέρα στο Ρήνο.

PARK INN BY RADISSON
NUREMBERG
Sandstraße 2-8, 90443
www.radissonhotels.com

στις πλαγιές των καταπράσινων λόφων , που κατεβαίνουν

Early Booking
745€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

προς τις όχθες, και που σήμερα αποτελούν εξαιρετικά
δείγματα μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Κατά τη διάρκεια του

795€

Τιμή σε μονόκλινο

945€

995€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

695€

745€

Φόροι αεροδρομίων

205€

205€

πλου θα δούμε τον πολυθρύλητο βράχο της Λορελάι
(Lorelei) . Μετά το τέλος της κρουαζιέρας μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας στην Φρανκφούρτη . Διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται:

HOTEL HILTON STRASBURG
1 Av. Herrenschmidt, 67000
www.hilton.com

του 12ου αιώνα χτισμένο στο υψηλότερο σημείο της
πόλης, κατηφορίστε προς το κέντρο της παλιάς πόλης,
που αποτελεί που αποτελεί από τα πιο όμορφα σκηνικά
της πόλης . Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε μια από τις
αμέτρητες μπυραρίες με τα ΄λουκάνικα Νυρεμβέργης’ τα
καλλίτερα σε όλη τη Γερμανία. Διανυκτέρευση.

στον κόσμο, με το Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό
του. Θα περιπλανηθούμε στην περιοχή με τα γραφικά
στενά που είναι γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα
σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα
μπαλκόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ & ΧΩΡΙΑ
ΑΛΣΑΤΙΑΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι
αφιερωμένη στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας όπως
το Ribeauville, Riquewihr και Eguisheim και φυσικά
το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας που βρίσκεται
στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά
του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο που

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη,

χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις

Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ

όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε

όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το Δημαρχείο,

στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας

στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, με τις

τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο

(Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της

ενδιαφέρουσες εκκλησίες των Ιησουϊτών και του

όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με

πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή

Αγίου Πνεύματος. Η Χάουπστράσε, η ραχοκοκαλιά της

ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα -Φρανκφούρτη – Αθήνα με την Lufthansa

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο,

Χαϊδελβέργης, είναι ο μεγαλύτερος πεζόδρομος στην

πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.

τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και

Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, με μήκος 1,6 χιλιόμετρα.

που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες,

το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο-έδρα των

Περνάει από την κεντρική πλατεία (με το υπέροχο κτίριο

αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε

πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε

του Δημαρχείου και την περίφημη, γοτθικού ρυθμού

να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ που

το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από

εκκλησία του Αγίου Πνεύματος), το Ξενοδοχείο Ritter του

κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα

τις παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό

1592 (ένα από τα καλύτερα δείγματα της αναγεννησιακής

γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή

Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό

αρχιτεκτονικής) και δεκάδες υπέροχα μαγαζάκια, από

αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο.

προορισμό. Συνέχεια της διαδρομής μας η πόλη της

μπιραρίες και καφέ μέχρι ζαχαροπλαστεία, παλαιοπωλεία

Διανυκτέρευση.

Νυρεμβέργης η πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη

και καταστήματα με πρωτότυπα σουβενίρ. Χρόνος

νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν

ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(Park inn by Radisson Nυρεμβέργη – Hotel Hilton Στρασβούργο και
Hotel Novotel Frankfurt ).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας στον Ρήνο.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α

HOTEL NOVOTEL FRANFURT Δεν περιλαμβάνονται:
Lise-Meitner-Straße 2, 60486
https://all.accor.com/

να περπατήσετε στο μεσαιωνικό κάστρο Κάιζερμπουργκ

με ύψος 142 μ. που είναι ένας από τους 6 υψηλότερους

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ – ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

Αναχώρηση : Αθήνα – Φρανκφούρτη 06.55 - 09.00
Επιστροφή : Φρανκφούρτη – Αθήνα 20.20 – 00.10

«Δίκη της Νυρεμβέργης. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο

πόλης όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός

4η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ -

2η μέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΥΡΤΖΜΠΟΥΡΓΚ -

Πτήσεις

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην περιήγηση της παλιάς

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος και πτήση

στα πολλά κάστρα που οι τοπικοί ηγεμόνες έχτιζαν κάποτε

Τιμές:

3η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ (περιήγηση πόλης)

τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, και θεσπίστηκαν

• Φιλοδωρήματα & αχθοφορικά.

οι περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης»

• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο & ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά

• Εισόδους μουσείων & αρχαιολογικών χώρων (μόνο όσοι δεν αναφέρονται στα περιλαμβανόμενα)

εγκλήματα πολέμου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο

Σημειώσεις:

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

7η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΜΠΑΤΕΝ ΜΠΑΤΕΝ –

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπάντεν
– Μπάντεν, που βρίσκεται στον Μέλανα Δρυμό και

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην

είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας

πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι κτισμένη

της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα

στην δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον

μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο Της Φρανκφούρτης για

ποταμό Ιλ. Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της

τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
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Χώρες Βαλτικής: 8 ημέρες

7 ημέρες + 1 ημ. «δώρο»
Τα καλλίτερα ¨κρυμμένα¨ μυστικά της Ευρώπης
« με διαμονή σε ξενοδοχεία στο κέντρο των
πόλεων της αλυσίδας RADISSON »

Αναχωρήσεις: 11, 25 Ιουνίου
02, 16, 30 Ιουλίου
06 , 13, 20 Αυγούστου

Από

845€
το άτομο

ΧΏΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΉΣ (ΛΕΤΟΝΙΑ-ΕΣΘΟΝΙΑ-ΛΗΘΟΥΑΝΙΑ)

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΙΓΑ – ΠΑΡΝΟΥ (190 χλμ) ΤΑΛΛΙΝ (128 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρίγα.
Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το
Πάρνου που βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο της Ρίγας
στη Βαλτική θάλασσα. Είναι ένα διάσημο θέρετρο για
καλοκαιρινές διακοπές με πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια
και μεγάλες παραλίες καθώς επίσης και ένα γραφικό
ιστορικό κέντρο. Χρόνος ελεύθερος και ακολουθεί
μεταφορά στη παραμυθένια πρωτεύουσα της Βαλτικής το
Ταλλίν. Τακτοποίηση στα δωμάτια . Διανυκτέρευση.

Τα καλλίτερα ¨κρυμμένα¨ μυστικά της Ευρώπης

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Το μοναδικό περιηγητικό ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής,
που περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων & οι δημοτικοί
φόροι ξενοδοχείων πόλεων!
•Διαμονή σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4*lux. της
αλυσίδας RADISSON HOTELS (Radisson Blu Lietuva στο
Βίλνιους, Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel στη
Ρίγα, Radisson Blu Olympia στο Ταλλίν).
•Εισιτήριο εισόδου στο κάστρο Βιτάουτας στο Τρακάι.
•Μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη του Τρακάι.
•Εισιτήριο εισόδου Τουράιντα.
•Εισιτήριο εισόδου στα Ανάκτορα και στους κήπους του
Ρούνταλε.
RADISSON BLU LIETUVA
Budapest, Ifjúság útja 1-3, 1148
www.danubiushotels.com

RADISSON BLU LATVIJA
CONFERENCE & SPA
HOTEL
Budapest, Károlyi utca 11-15, 1053
www.danubiushotels.com

RADISSON BLU OLYMPIA
Na Pankráci 15/1684, 140 00
www.ihg.com

Early Booking

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

845€

895€

Τιμή σε μονόκλινο

1045€

1095€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

745€

795€

2η ημέρα: ΤΑΛΛΙΝ (ξενάγηση) (μίνι κρουαζιέρα
στο Ελσίνκι & επίσκεψη πόλης προαιρετικά)

Οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων & οι Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων/πόλεων

Επιβάρυνση ημιδιατροφής

150€

150€

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Ρίγα 11.45 - 14.55
Επιστροφή : Βίλνιους – Ρίγα 05.45 – 06.35
Ρίγα – Αθήνα 07.55 - 11:05
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Ρίγα & Βίλνιους – Ρίγα - Αθήνα με την Air Baltic
• Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο τοπικό λεωφορείο, σύμφωνα με το
πρόγραμμα της εκδρομής.
• Διαμονή σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4*lux της αλυσίδας RADISSON HOTELS (Radisson Blu
Lietuva στο Βίλνιους , Radisson Blu Latvija conference & spa hotel στη Ρίγα, Radisson Blu Olympia στο
Ταλλίν).
• (6) πρωινά σε μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία και (1) πρωινό σε πακέτο την τελευταία ημέρα που η
αναχώρηση είναι πολύ νωρίς το πρωί 03.45 π.μ.
• Αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Τοπικός ξεναγός όπου χρειάζεται.
• Είσοδος στο κάστρο Βιτάουτας στο Τρακάι.
• Μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη του Τρακάι.
• Είσοδος στο κάστρο Τουράιντα.
• Είσοδος στα Ανάκτορα και στους κήπους του Ρούνταλε.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια βαλίτσα 20 κιλά ανά άτομο (100 cm x 50 cm x 80 cm)
• Μια χειραποσκευή 8 κιλά (διαστάσεις 55 cm x 40 cm x 20 cm)
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 195€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων/πόλεων.
• Φπα.

Δεν περιλαμβάνονται:

• Φιλοδωρήματα & αχθοφορικά.
• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο & ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
• Εισόδους μουσείων & αρχαιολογικών χώρων (μόνο όσοι δεν αναφέρονται στα περιλαμβανόμενα)

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Η ξενάγηση μας αρχίζει
με την παλιά μεσαιωνική πόλη, καμάρι του Ταλίν με
τα πλακόστρωτα σοκάκια, τις λάμπες πετρελαίου, τις
μεγαλοπρεπείς γοτθικές εκκλησίες και τους ωραίους
πυργίσκους. Από την ΟΥΝΕΣΚΟ έχει ανακηρυχθεί πόλη
/μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η
πανέμορφη κεντρική πλατεία της πόλης με τα πολύχρωμα
σπίτια των παλιών εμπόρων θα μας ενθουσιάσει. Θα
έχουμε την ευκαιρία επισκεφτούμε τον καθεδρικό
ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκυ σε ένα τυπικό ρωσικό
στυλ αναβίωσης μεταξύ του 1894 και του 1900, κατά
την περίοδο που η χώρα ήταν μέρος της Ρωσικής
Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια μεταφορά στο λόφο
Τομπέα για να επισκεφτούμε το μεσαιωνικό Καθεδρικό
Ναό της Παρθένου Μαρίας, χτισμένος το 13o αιώνα
που αποτελούσε την εκκλησία της εσθονικής ελίτ
των Γερμανών ευγενών, πολλοί από τους οποίους
είναι θαμμένοι στο εσωτερικό της. Από το λόφο αυτό
θα μπορέσουμε να απολαύσουμε μια εκπληκτική θέα
της πόλης. Στην συνέχεια Θα επισκεφτούμε το πάρκο
Kadriorg, αφιερωμένο στην τσαρίνα Αικατερίνη, με
τα υπέροχα λουλούδια και τη λίμνη των κύκνων. Θα
δούμε επίσης τα ερείπια του μοναστηριού της Πιρίτα
, αφιερωμένο στην Αγία Βιργινία. Υπόλοιπο ημέρας
ελεύθερο να περιπλανηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια και
να απολαύσετε τη μπύρα σας σε ένα κελάρι.( Για όσους
επιθυμούν μπορούν προαιρετικά να συμμετάσχουν σε
κρουαζιέρα (διάρκεια ταξιδιού 2 ώρες Ταλλίν – Ελσίνκι)
και επίσκεψη στο Ελσίνκι – πρωτεύουσα της Φιλανδίας
όπου θα έχουμε τη δυνατότητα περιήγησης της πόλης
για να δούμε το προεδρικό μέγαρο και την υπαίθρια αγορά
στο λιμάνι, τον ορθόδοξο ναό Ουσπένσκι, την πλατεία
της γερουσίας με τον καθεδρικό του Αγίου Νικολάου, το
Ολυμπιακό Στάδιο, το κτίριο της Όπερας, τα ναυπηγεία,
το μνημείο του συνθέτη Συμπέλιους, και την περίφημη
εκκλησία των βράχων). Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΤΑΛΛΙΝ – ΤΑΡΤΟΥ - ΡΙΓΑ (183 χλμ +

245 χλμ)

Σημειώσεις:

• Κόστος προαιρετικής Κρουαζιέρας & επίσκεψης στο Ελσίνκι 110€ το άτομο (απαιτείται δήλωση συμμετοχής και προπληρωμή
στην Ελλάδα).
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την
αρχαιότερη πόλη της Εσθονίας που αποτελεί το
πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Στο Τάρτου

βρίσκεται το εθνικό μουσείο της χώρας και αποτελεί την
έδρα του παλαιότερου πανεπιστήμιου της Εσθονίας. Τα
ξύλινα σπίτια του 19ου αιώνα και τα αρχοντικά δίνουν
ένα ξεχωριστό αέρα στην πόλη.Θα επισκεφτούμε την
πλατεία του Δημαρχείου που χρονολογείτε από τον 19ο
αιώνα και την παλιά πόλη με τα γραφικά δρομάκια
και την αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη που
είναι διακοσμημένη με αγαλματίδια από τερακότα . θα
μεταφερθούμε επίσης στο λόφο Ντομ που υπάρχει ένα
ρομαντικό πάρκο με τις μικρές γέφυρες του αγγέλου
και του διαβόλου. Αναχώρηση για τη «βασίλισσα της
Βαλτικής» τη Ρίγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.

Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη αλλά και του Παλατιού της
Αικατερίνης στο Ταλλίν.Στη συνέχεια αναχώρηση για το
λόφο των Σταυρών. Η ακριβής προσέλευση του καθολικού
εθίμου με τους σταυρούς πάνω στο λόφο δεν είναι
σίγουρη από πού προήρθε αλλά πιστεύεται ότι οι πρώτοι
τοποθετήθηκαν μετά από μια μεγάλη εξέγερση το 1831.
Με το πέρασμα των χρόνων οι προσκυνητές άφηναν όλο
και μεγαλύτερους σταυρούς, γλυπτά πατριωτών, αγάλματα
της Παναγίας και προσευχητάρια. Ο ακριβής αριθμός
σταυρών δεν έχει καταγραφεί ποτέ αλλά υπολογίζεται
περίπου στις 100.000 . Αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Λιθουανίας το Βίλνιους. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΡΙΓΑ (ξενάγηση ) – ΚΑΣΤΡΟ ΙΠΠΟΤΩΝ

6η ημέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ξενάγηση)

ΤΟΥΡΑΙΝΤΑ / ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ (50 χλμ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε τη ξενάγησή
μας από τη μεγαλοπρεπή πλατεία του Δημαρχείου, με την
εκκλησία των Αγίων Πέτρου & Παύλου, τη μεγαλύτερη
γοτθική εκκλησία της χώρας με το καμπαναριό ύψους
123 μέτρων να εντυπωσιάζει τον κάθε επισκέπτη,
ατενίζοντας από ψηλά τη θέα της πόλης. Δε θα
παραλείψουμε να δούμε το Καθεδρικό ναό της Αγ. Άννας
και τους μοναδικούς θησαυρούς της, το παλιότερο &
μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας καθώς επίσης
και την επίσημη κατοικία του Προέδρου. Περνώντας
μέσα από αριστοκρατικές γειτονιές θα θαυμάσουμε
αριστουργήματα της αρτ νουβό αρχιτεκτονικής, πύργους
μεσαιωνικών κτιρίων να ξεπροβάλλουν πάνω από
κεραμοσκεπές, καταπράσινα πάρκα και φροντισμένες
πλατείες, ανακαλύπτοντας κανείς το γοητευτικό πρόσωπο
της σύγχρονης πρωτεύουσας της Λετονίας. Αναχώρηση
για τη Σιγκούλντα μια μικρή πόλη βορειοανατολικά της
Ρίγας, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά,
στην κοιλάδα του ποταμού Γκάουγια. Είναι ίσως η πιο
τουριστική πόλη της Λετονίας και μαζί με το εθνικό πάρκο
Γκάουτζα, συχνά αποκαλείται ως “Ελβετία της Λετονίας”,
χάρη στις ομοιότητες που παρουσιάζει το τοπίο. Ένα από
τα εντυπωσιακότερα αξιοθέατα της περιοχής είναι το
κάστρο των ιπποτών Τουράιντα, στην κοιλάδα του ποταμού
Γκάουγια, σε υψόμετρο 80 μέτρων. Το όνομά του σημαίνει
“Κήπος του Θεού” και χτίστηκε το 1214 ως κατοικία του
Αρχιεπισκόπου της Ρίγας, στη θέση του προγενέστερου
ξύλινου κάστρου Λίβς. Στις εγκαταστάσεις του κάστρου
φιλοξενείται ένα πολυδιάστατο μουσείο με εκθέματα που
αντικατοπτρίζουν την ιστορία της περιοχής, από τον 11ο
αιώνα . Επιστροφή στη Ρίγα. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα : ΡΙΓΑ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΡΟΥΝΤΑΛΕ –

ΛΟΦΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ - ΒΙΛΝΙΟΥΣ ((79 + 75+ 218
χλμ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφτούμε το
περίφημο Ανάκτορο Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο αιώνα
που αναμφίβολα είναι από τα ομορφότερα αρχιτεκτονικά
αριστουργήματα της Βαλτικής. Το Παλάτι κτίστηκε για τη
Τσαρίνα Άννα από τον Ραστρέλλι, τον αρχιτέκτονα του

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγησή
μας. Θα επισκεφτούμε τον Καθεδρικό ναό της πόλης με
τους μοναδικούς θησαυρούς, το πεζόδρομο Κεντιμίνας
με τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια, την εκκλησία της Αγίας
Άννας γοτθικής αρχιτεκτονικής, το μεγαλοπρεπές κτίριο
του Πανεπιστημίου, το παλιό Δημαρχείο, τις πύλες της
Ανατολής με τη περίφημη εικόνα της Παρθένου, την
εκκλησία των Αγίων Πέτρου & Παύλου αλλά και τη Βουλή.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για περίπατο στη Παλιά Πόλη.
Θα νιώσετε σαν να μπαίνετε στη μηχανή του χρόνου
– δεν είναι τυχαίο που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Aν και εντελώς
τουριστική, η επίσκεψη στον Πύργο του Γκεντιμίνας, το
σύμβολο της πόλης, είναι μαγευτική και η θέα εκεί είναι
σαν καρτ ποστάλ. Περάστε από την οικολογική αγορά
του Τίμο και περπατήστε στις όχθες του ποταμού Νερίς.
Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΤΡΑΚΑΙ - ΚΑΟΥΝΑΣ (27 +
87 + 103 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη γραφική
κωμόπολη Τρακάι, τη πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας,
χτισμένη στην όχθη της λίμνης Γκάλβε. Θα επισκεφτούμε
το κάστρο – μουσείο της Βιτάουτας κτισμένο στο νησί της
λίμνης το 15ο αιώνα, το οποίο είναι χωρίς αμφιβολία ένα
από τα σπουδαιότερα ιστορικά και αρχιτεκτονικά Μνημεία
της Λιθουανίας. Στη συνέχεια θα πραγματοποιησουμε
μια μικρή κρουαζιέρα στη λίμνη. Αμέσως μετά χρόνος
ελεύθερος να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης
με τα υπέροχα ξύλινα σπίτια κτισμένα από Εβραίους
της Κριμαίας και θα συνεχίσουμε για το Κάουνας. Θα
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την εκκλησία
της Αγία Γερτρούδης, το κάστρο του Κάουνας όπου
πραγματοποιείται το ετήσιο φεστιβάλ οπερέτας και
το δημαρχείο που είναι γνωστό με το όνομα «Λευκός
Κύκνος». Στην παλιά πόλη ανακαλύπτεις την πολιτισμική
και αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης, ενώ φτάνοντας
με τελεφερίκ στον λόφο Αλεξότας μπορεί κανείς να
θαυμάσει την πανοραμική θέα του Κάουνας. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας στο Βίλνιους. Διανυκτέρευση.
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Αγγλία-Σκωτία: 8 ημέρες
Αναχωρήσεις: 23 Ιουνίου &
07, 14 & 28 Ιουλίου &
04, 11 & 18 Αυγούστου

Από

1390€
το άτομο

1η Ημέρα: ΑΘΉΝΑ - ΛΟΝΔΊΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το
Λονδίνο. Μια μητρόπολη γεμάτη ζωή που αλλάζει και
διαφοροποιείται συνεχώς, συνδυάζοντας το παρελθόν
με το παρόν. «Αν έχεις κουραστεί από το Λονδίνο, έχεις
κουραστεί από την ζωή» είχε πει ο Samuel Johnson.
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την πανοραμική
ξενάγησή μας όπου θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα
περνώντας από το φημισμένο Χάιντ Παρκ, στην συνέχεια
από την Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα), την πλατεία
Τραφάλγκαρ, τον ομφαλό του Λονδίνου, από όπου θα
διακρίνουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Συνεχίζουμε
περνώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου
που στεγάζει τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των
Λόρδων που φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης το Μπιγκ
Μπεν. Μετά από μια ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του
Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτυ το μέρος όπου
χτυπάει η οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου
για να δούμε το Χρηματιστήριο ,την Τράπεζα της Αγγλίας
και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Θα κλείσουμε
την πρώτη μας γνωριμία με την εντυπωσιακή πόλη με
την επίσκεψη των μαρμάρων του Παρθενώνα (ελληνικά
εκθέματα) στο Βρετανικό μουσείο, την περίφημη συλλογή
αρχαιοτήτων, στο τρίτο σημαντικότερο μουσείο σε όλο τον
κόσμο. Στη συνέχεια τακτοποίηση στα δωμάτιά μας και το
βράδυ ελεύθερο.

ΑΓΓΛΊΑ - ΣΚΩΤΊΑ
Πτήσεις
Αναχώρηση :
Αθήνα - Λονδίνο
Επιστροφή :
Εδιμβούργο - Αθήνα

Τιμές:

09.15 - 11.15
23.55 - 05:55*

23/6 & 7, 14/7

28/7 & 4, 11, 18/8

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

1490€

1390€

Τιμή σε μονόκλινο

2080€

1980€

Φόροι αεροδρομίων

345€

345€

Περιλαμβάνονται:

2η Ημέρα: ΛΟΝΔΊΝΟ (ΗΜΈΡΑ ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΓΙΑ

• Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Aegean Airlines.

ΨΏΝΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΆ ΚΑΙ ΒΌΛΤΕΣ)

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 3*.

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ημέρα ελεύθερη για
αγορές και για τις επισκέψεις σας σε διάφορα αξιοθέατα
της πόλης μιας και είναι ανεξάντλητη σε καταστήματα,
τέχνη και ψυχαγωγία. Όπως είναι γνωστό το Λονδίνο
είναι πραγματικά πρωτεύουσα της μόδας. Η περίφημες
Όξφορντ Στρητ, Μπόντ Στρητ, Ρήγεντς Στρητ με τα
αμέτρητα πολυκαταστήματα της όπως το Σέλφριντζις, με
τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής και με
καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν αγοραστικό
πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου.
Επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα
– αξιοθέατο Χάροντς στο Νάιτσμπριτζ για ανάλογα
βαλάντια. Εναλλακτικά προτείνουμε μία βόλτα στις
διάσημες αγορές του Λονδίνου όπως του Πορτομπέλο
στην περιοχή του Νότινγκ Χίλ, την αγορά Spitalfields
και Camden με καταστήματα και τους δεκάδες πάγκους
που εμπορεύονται αντίκες και άλλα είδη λαϊκής τέχνης
σε δεύτερο χέρι που μπορεί να σας φανούν ευκαιρίες.
Για ένα καλό γεύμα για όσους επιθυμούν την Κινέζικη
κουζίνα οι επιλογές είναι πολλές καθώς στην παραδοσιακή
Κινέζικη συνοικία (China Town) υπάρχουν αμέτρητα
Κινέζικα εστιατόρια, ενώ δίπλα από την Κινέζικη συνοικία
υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια όλων των εθνικοτήτων
όπως το αργεντίνικο Gaucho Piccadilly για steaks, τα
κλασικά Βρετανικά παραδοσιακά Rules & Simpsons
και το πολυτελές The Wolseley στο Mayfair. Το βράδυ
μπορείτε να συμμετέχετε σε μια βραδυνή βόλτα της πόλης
γνωρίζοντας από κοντά την καρδιά της νυχτερινής ζωής

• Πρωινό καθημερινά.
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
• Έμπειρο αρχηγό/ συνοδό
• Φιλοδωρήματα
• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
• Μία βαλίτσα 23 κιλά.
• Μία χειραποσκευή 8 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Τέλη εισόδων σε μουσεία/αξιοθέατα/ επισκεπτόμενους χώρους
• Αχθοφορικά
• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο
• Συνολικοί φόροι (345€)

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
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του Λονδίνου. Θα δούμε το Soho με τα στενά σοκάκια
και τα πολλά bar και καμπαρέ, την περίφημη Leicester
Square με τους κινηματογράφους που φιλοξενούν
παγκόσμιες πρεμιέρες αλλά και την διάσημη Shaftesbury
Avenue όπου παίζονται τα διασημότερα μιούζικαλ του
κόσμου. Στη συνέχεια θα έχουμε την δυνατότητα να
απολαύσουμε τα πιο γνωστά μνημεία της πόλης και
τις γέφυρες του Τάμεση, φωτισμένα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΛΟΝΔΊΝΟ - ΟΞΦΌΡΔΗ - ΣΤΡΆΤΦΟΡΝΤ

ΑΠΌ ΈΙΒΟΝ - ΤΣΈΣΤΕΡ - ΛΊΒΕΡΠΟΥΛ

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την επαρχία της Αγγλίας.
Πρώτος σταθμός η περίφημη πανεπιστημιούπολη της
Οξφόρδης όπου θα θαυμάσουμε τα υπέροχα μεσαιωνικά
κτίρια των κολεγίων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε
μια γραφική διαδρομή στην επαρχία της Αγγλίας που θα
μας οδηγήσει στο Στράτφορντ απόν Έιβον, τη γενέτειρα
του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Εκεί θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
να γευματίσουμε σε κάποια παραδοσιακή παμπ ή
να επισκεφθούμε το σπίτι που μεγάλωσε ο Σαίξπηρ.
Συνεχίζουμε για την αρχαία ρωμαϊκή πόλη του Τσέστερ.
Τα περίφημα ρόους και ο καθεδρικός της πόλης θα μας
εντυπωσιάσουν στην πεζή μας περιήγηση. Αργά το βράδυ
άφιξη στην επαρχία του Merseyside και πατρίδα των
Beatles το Λίβερπουλ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος για προσωπικές περιπλανήσεις στην
Albert Dock όπου οι επιλογές για φαγητό και ποτό είναι
απεριόριστες. Διανυκτέρευση στο Λίβερπουλ.
4η Ημέρα: ΛΊΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΓΓΛΙΚΈΣ ΛΊΜΝΕΣ -

ΓΛΑΣΚΌΒΗ

Αναχώρηση για την μεγαλύτερη πόλη της Σκοτίας, τη
Γλασκόβη αφού πρώτα επισκεφθούμε τη μαγευτική
περιοχή των Αγγλικών Λιμνών. Η πρώτη μας στάση θα
γίνει στο πανέμορφο θέρετρο Γουιντερμίρ στις όχθες
της ομώνυμης λίμνης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να
κάνουμε μια μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη και να φτάσουμε
στο Άμπλσάιντ. Επιβίβαση στο πούλμαν και μέσα από
μία διαδρομή με αλληλοδιαδεχόμενες λίμνες περνάμε τα
νοητά σύνορα Αγγλίας – Σκωτίας. Στάση στο Γκρέτνα Γκριν,
ένα γραφικό χωριό. Ελεύθερος χρόνος για αγορά μάλλινων
σκωτσέζικων ειδών ρουχισμού. Άφιξη στη Γλασκόβη και
σύντομη περιήγηση της πόλης. Σημαντικά αξιοθέατα η
πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά Βικτωριανά κτήρια, το
Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και ο καθεδρικός Ναός του
Αγίου Μάνγκο.
5η Ημέρα: ΓΛΑΣΚΌΒΗ - ΛΟΧ ΛΌΜΟΝΤ - ΛΟΧ ΝΕΣ -

ΙΝΒΕΡΝΈΣ - ΆΒΙΕΜΟΡ

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή
άγρια φύση των Χάιλαντς. Νωρίς το πρωί θα
αναχωρήσουμε για το Ινβερνές. Πρώτος σταθμός στο
ταξίδι μας το χωριό Λας, στις όχθες της ομορφότερης
λίμνης της Σκωτίας Λοχ Λόμοντ. Αρχίζουμε να
διασχίζουμε τα Χάιλαντς (ηφαιστιογενή βραχώδη
υψίπεδα) περνώντας μέσα από το θεαματικό φαράγγι

του Γκλένκοου, το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ για να
φτάσουμε στο Φορτ Αγκούστους. Ελεύθερος χρόνος για
μεσημεριανό γεύμα αλλά και για να δούμε πώς ενώνονται
οι λίμνες Λόχ Όικχ και Λοχ Νες με τις τεχνητές δεξαμενές
και το κανάλι της Καλυδωνίας. Συνεχίζοντας την διαδρομή
μας ταξιδεύοντας παράλληλα με τις μαγευτικές λίμνες της
Σκοτίας και την γνωστή σε όλους Λοχ Νες, φτάνουμε στην
πρωτεύουσα των Χάιλαντς, το Ινβερνές. Επίσκεψη στην
πόλη και αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο
Άβιεμορ ή στην πόλη του Ινβερνές.
6η Ημέρα: ΆΒΙΕΜΟΡ - ΚΆΣΤΡΟ ΜΠΛΕΡ -

ΠΙΤΛΌΧΡΥ - ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ

Αναχώρηση για το Εδιμβούργο. Πρώτη στάση στην
διαδρομή μας το περίφημο Κάστρο Μπλερ και μετά
θα επισκεφθούμε ένα από τα πλέον αξιόλογα κάστρα
της Σκωτίας, το περίφημο Μπλερ Άθολ. Μετά θα
αναχωρήσουμε για το γραφικό χωριό Πιτλόχρυ, γνωστό
για τα αποστακτήρια ουίσκι που φιλοξενεί όπως και για
την καλλιέργεια της καφέ πέστροφας. Θα έχουμε χρόνο
να γευματίσουμε αλλά και να επισκεφθούμε (προαιρετικά)
παραδοσιακό σκοτσέζικο αποστακτήριο του «νερού της
ζωής» και θα συνεχίσουμε για την πόλη του Αγ. Ανδρέα,
μια πόλη βγαλμένη από τον Μεσαίωνα. Άφιξη στο
Εδιμβούργο.
7η Ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ
Σκωτσέζικο πρωινό και ξενάγηση στην πόλη. Θα
ξεκινήσουμε με την νέα -γεωργιανού τύπου- πόλη που
άρχισε να χτίζεται στα μέσα του 8ου αιώνα γύρω από τρεις
μεγάλους παράλληλους δρόμους βόρεια της μεσαιωνικής
πόλης. Θα δούμε πολλά όμορφα ιστορικά κτήρια και
πλατείες με υπέροχες αναλογίες που δεν έχουν χάσει
τίποτα από την παλιά μεγαλοπρέπειά τους. Στη συνέχεια
θα ανεβούμε το Λόφο Κάρλτον, με το παρατηρητήριο της
πόλης, το Μνημείο αφιερωμένο στο ναύαρχο Νέλσον και
το Εθνικό Μνημείο για τους νεκρούς των Ναπολεόντειων
πολέμων. Επόμενη στάση μας το Παλάτι του Χόλιροουντ,
επίσημη κατοικία της Βασίλισσας στη Σκωτία. Στο τέλος
της ξενάγησής θα επισκεφθούμε (προαιρετική είσοδος)
το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του Εδιμβούργου για να
δούμε το Βασιλικό Παλάτι με το Σκοτσέζικο Στέμμα, το
Σπαθί, το Σκήπτρο και τη μυθική Λίθο του Πεπρωμένου,
το Παρεκκλήσι της Αγίας Μαργαρίτας, τις Στοές των
Φυλακών, το Μνημείο Σκοτσέζικου Εθνικού Πολέμου.
8η Ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ - ΠΕΡΘ - ΠΤΉΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Σκωτσέζικο πρωινό και αναχώρηση με προορισμό το
Περθ, μια πόλη που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Τάι,
με περίπου 50.000 κατοίκους, που είναι και η ιστορική
κομητεία του Πέρθσαϊρ. Η παρουσία του αββαείου του
Scone, έδρα της «Πέτρας της Μοίρας» όπου στέφθηκε
ο βασιλιάς των Σκωτσέζων, ενίσχυσε την πρώιμη έντονη
σημασία της πόλης. Μετά το τέλος της περιήγησής μας
μεταφορά στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου για την
πτήση επιστροφής.
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Αγγλία: 4-5 ημέρες
Αναχωρήσεις: Από 16 Ιουνίου 2022
κάθε Πέμπτη, Παρασκεύη, Σάββατο

Από

485€
το άτομο

1η Ημέρα: ΕΛΛΆΔΑ - ΛΟΝΔΊΝΟ - ΞΕΝΆΓΗΣΗ
ΠΌΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ

ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ
Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα - Λονδίνο 11.10-13.05
Επιστροφή : Λονδίνο - Αθήνα 14.00-19.30

4 ημέρες

5 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

485€

545€

Κατ’ άτομο σε τρίκλινο

465€

525€

Τιμή σε μονόκλινο

865€

960€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

370€

395€

1.600€

1.900€

235€

235€

Τιμές:

Family room
(02 ενήλικες + 02
παιδιά εως 12 ετών)
Φόροι αεροδρομίων

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με τα υπερσύγχρονα καινούργια αεροσκάφη της Sky Express
airbus 320neo.
• Μία χειραποσκευή 8 κιλών.
• Μία αποσκευή έως 20 κιλά.
• Τρείς (03) ή τέσσερις (04) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας .
• Αγγλικό πρωινό σε μπουφέ.
• Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Εκδρομές περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης .

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 235€/άτομο.
Είσοδοι σε μουσεία – θεάματα , φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά και ότι είναι προαιρετικό ή
προτεινόμενο και δεν περιλαμβάνεται στα πιο πάνω προσφερόμενα.
Ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις:
• Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Πτήσεις εσωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ηράκλειο, Ρόδο,
Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα από € 85 ανάλογα τον προορισμό.
• Είναι απαραίτητο το Διαβατήριο το οποίο θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες.
• Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να τρoποποιηθεί ανάλογα με τα ωράρια λειτουργίας των μουσείων, μνημείων, λοιπών αξιοθέατων και των πτήσεων, χωρίς να παραλειφθεί καμία παροχή υπηρεσίας.
• Το οριστικό πρόγραμμα της εκδρομής δίνεται πέντε ημέρες πριν την εκάστοτε αναχώρηση με το
ενημερωτικό σημείωμα.
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Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για
Λονδίνο. Άφιξη στο αεροδρόμιο Χήθροου του Λονδίνου
το οποίο είναι ένα από τα 5 αεροδρόμια της πόλης, Στη
συνέχεια παίρνουμε κατεύθυνση προς το κέντρο της
πολυπολιτισμικής μητρόπολης της Ευρώπης όπου και
θα ξεκινήσουμε κάνοντας πανοραμική ξενάγηση στα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Ο διάσημος συγγραφέας
Σάμιουελ Τζόνσον είχε πει κάποτε ότι εάν βαριέσαι το
Λονδίνο τότε έχεις βαρεθεί να ζεις. Κατά την διάρκει
της ξενάγησής μας θα περάσουμε από το μνημείο του
Αλβέρτου και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ (Royal Albert
Hall), από το φημισμένο Χάιντ Παρκ (Hyde Park) με
τα 640 στρέμματα γης που φιλοξενεί και τα ανάκτορα
του Κένσινκτον, στη συνέχεια από την Μαρμπλ Αρτς (
μαρμάρινη αψίδα ) το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο στο
Λονδίνο και διασχίζοντας την περίφημη οδό Παρκ Λειν
(Park Lane) και περνώντας το Γκρίν παρκ (Green Park)
φτάνουμε στο σήμα κατατεθέν της βραδινής ζωής του
Λονδίνου την πλατεία Πικαντίλυ (Piccadilly square). Στην
συνέχεια θα περάσουμε από την πλατεία Τραφάλγκαρ
(Trafalgar square) που ονομάζεται και ομφαλός του
Λονδίνου διότι από εδώ χιλιομετρούνται επίσημα όλες
οι αποστάσεις προς άλλες πόλεις της Αγγλίας αλλά και
το εξωτερικό. Συνεχίζοντας στον περίφημο δρόμο του
Γουάιτ Χολ (Whitehall) θα διακρίνουμε και τα ανάκτορα
του Μπάκιγχαμ (Buckingham Palace) όπου διαμένει η
Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ενώ στη συνέχεια θα περάσουμε
και μπροστά από το επίσημο παλάτι της μοναρχίας που
είναι το παλάτι του Αγίου Ιακώβου αλλά επειδή ήταν
σχετικά μικρό εδώ και περίπου 120 χρόνια η Βασιλική
Αυλή έχει μεταφερθεί στο γειτονικό παλάτι του
Μπάνκινγχαμ. Συνεχίζουμε την πανοραμική ξενάγηση
περνώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου
ένα καταπληκτκό κτίριο χτισμένο σε δύο διαφορετικού
αιώνες τον 11ο και τον 19ο αιώνα. Το κοινοβούλιο στεγάζει
την βουλή των λόρδων και την βουλή των κοινοτήτων ενώ
φυσικά διακρίνουμε και το ρολοί της βουλής το περίφημο
Μπιγκ Μπεν (Big Ben). Συνεχίζουμε με κατεύθυνση
την παλιά πόλη του Λονδίνου ή αλλιώς το Σίτυ του
Λονδίνου που έχει έκταση μόλις ένα τετραγωνικό μίλι
αλλά στεγάζει τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της
γης αλλά παρα πολλές τράπεζες, εδώ λοιπόν ουσιαστικά
χτυπάει η οικονομική καρδιά της Ευρώπης. Μετά από
μια ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του Λονδίνου (Tower
Bridge) θα συνεχίσουμε και θα δούμε την γέφυρα του
πύργου (Tower Bridge) πάνω στον ποταμό Τάμεση που
είναι μαιανδρικός ποταμός. Το χρηματιστήριο και η
τράπεζα της Αγγλίας βρίσκονται εδώ στο κέντρο της
παλιάς πόλης του Λονδίνου καθώς επίσης και ένα από τα
αριστουργήματα του Κρίστοφερ Ρεν ο καθεδρικό ναός
του Αγίου Παύλου (St Paul’s Cathedral). Η ξενάγηση
καταλήγει με την επίσκεψή μας στο φημισμένο Βρετανικό
Μουσείο στο οποίο μεταξύ των άλλων θα δούμε την
πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων όπου εκτίθενται
τα μοναδικής ομορφιάς γλυπτά του Παρθενώνα και θα
θαυμάσουμε πλήθος άλλων αρχαιοτήτων μεταξύ των
οποίων το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού και τον ναό της
Αρτέμιδος. Στην συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας θα
αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: ΛΟΝΔΊΝΟ - ΗΜΈΡΑ ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΈΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΒΡΑΔΥΝΌΣ ΓΎΡΟΣ
ΠΌΛΗΣ).
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ημέρα ελεύθερη για
αγορές και για τις επισκέψεις σας σε διάφορα αξιοθέατα
της πόλης μιας και είναι ανεξάντλητη σε καταστήματα,
τέχνη και ψυχαγωγία. Όπως είναι γνωστό το Λονδίνο
είναι πραγματικά πρωτεύουσα της μόδας. Η περίφημες
Όξφορντ Στρητ, Μπόντ Στρητ, Ρήγεντς Στρητ με τα
αμέτρητα πολυκαταστήματα της όπως το Σέλφριντζις, με
τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής και με
καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν αγοραστικό
πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου.
Επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα
– αξιοθέατο Χάροντς στο Νάιτσμπριτζ για ανάλογα
βαλάντια. Εναλλακτικά προτείνουμε μία βόλτα στις
διάσημες αγορές του Λονδίνου όπως του Πορτομπέλο
στην περιοχή του Νότινγκ Χίλ, την αγορά Spitalfields
και Camden με καταστήματα και τους δεκάδες πάγκους
που εμπορεύονται αντίκες και άλλα είδη λαϊκής τέχνης
σε δεύτερο χέρι που μπορεί να σας φανούν ευκαιρίες.
Για ένα καλό γεύμα για όσους επιθυμούν την Κινέζικη
κουζίνα οι επιλογές είναι πολλές καθώς στην παραδοσιακή
Κινέζικη συνοικία (China Town) υπάρχουν αμέτρητα
Κινέζικα εστιατόρια, ενώ δίπλα από την Κινέζικη συνοικία
υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια όλων των εθνικοτήτων
όπως το αργεντίνικο Gaucho Piccadilly για steaks, τα
κλασικά Βρετανικά παραδοσιακά Rules & Simpsons
και το πολυτελές The Wolseley στο Mayfair. Το βράδυ
μπορείτε να συμμετέχετε σε μια βραδυνή βόλτα της πόλης
γνωρίζοντας από κοντά την καρδιά της νυχτερινής ζωής
του Λονδίνου. Θα δούμε το Soho με τα στενά σοκάκια
και τα πολλά bar και καμπαρέ, την περίφημη Leicester
Square με τους κινηματογράφους που φιλοξενούν
παγκόσμιες πρεμιέρες αλλά και την διάσημη Shaftesbury
Avenue όπου παίζονται τα διασημότερα μιούζικαλ του
κόσμου. Στη συνέχεια θα έχουμε την δυνατότητα να
απολαύσουμε τα πιο γνωστά μνημεία της πόλης και
τις γέφυρες του Τάμεση, φωτισμένα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
3η Ημέρα: ΛΟΝΔΊΝΟ - ΗΜΈΡΑ ΕΛΕΎΘΕΡΗ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΤΆΜΕΣΗ)
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ημέρα ελεύθερη. Γιά
όσους επιθυμούν προαιρετική κρουαζιέρα στον Τάμεση
με πλοιάριο για μια διαφορετική ματιά της πόλης μέσα
από το ποτάμι. Θα καταλήξουμε στο Γκρίνουιτς με το πιο
διάσημο αστεροσκοπείο στον κόσμο, θα δούμε το σημείο
0 της ώρας και το σημείο που χωρίζετε το ανατολικό με το
δυτικό ημισφαίριο. Μπορείτε να επισκεφθείτε το Ναυτικό
Μουσείο, το πιο γρήγορο πλοίο της εποχής του (Cutty
Shark) και να απολαύσετε ένα γέυμα σε παμπ με θέα το
ποτάμι. Διανυκτέρευση.
4η Ημέρα: ΛΟΝΔΊΝΟ - ΗΜΈΡΑ ΕΛΕΎΘΕΡΗ

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ ΟΞΦΌΡΔΗ ΣΤΡΆΤΦΟΡΝΤ ΑΠΌΝ ΈΙΒΟΝ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερη η σημερινή
ημέρα. Όσοι επιθυμείται μπορείτε να συμμετέχετε στην
ημερήσια προαιρετική εκδρομή μας στην Οξφόρδη το
Στράτφορντ και το Βicester Outlet Village. Πρώτη στάση
η Οξφόρδη, πόλη θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής παιδείας.
Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια των κολεγίων στην πιο
διάσημη πανεπιστημιούπολη του κόσμου. Στην συνέχεια
θα ακολουθήσουμε μια καταπληκτική διαδρομή μέσα
στη φύση και περνώντας από γραφικά χωριουδάκια τα
σπίτια των οποίων χτίστηκαν από ξύλο και πλίνθο θα
φτάσουμε στην κουκλόπολη του Στράτφορντ Απόν Έιβον.

Το Στράτφορντ Απόν Έιβον χτισμένο πάνω στον ποταμό
Έιβον, έγινε επίσης γνωστό διότι εδώ γεννήθηκε και
μεγάλωσε ο θεατρικός συγγραφέας Γουίλλιαμ Σαίξπηρ.
Στο κέντρο της κωμόπολης δεσπόζουν το ομώνυμο θέατρο
καθώς και το πατρικό σπίτι του Σαίξπηρ. Το απόγευμα
επιστροφή στο Λονδίνο. Διανυκτέρευση.
5η Ημέρα: ΛΟΝΔΊΝΟ - (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ
ΣΤΟ ΚΆΣΤΡΟ ΓΟΥΊΝΣΔΟΡ) - ΑΘΉΝΑ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και για όσους επιθυμούν
αναχώρηση για το κάστρο του Γουίνσδορ, Πρώτα θα
περάσουμε από το Βασιλικό κολέγιο του Ήτον. Το
περιβάλλον του κολεγίου που κάτω από τους αψιδωτούς
πύργους του εξακολουθεί να γαλουχεί πρίγκιπες, δούκες,
λόρδους, κόμηδες, και αριστοκράτες κάθε κλάσης. Το
κολέγιο του Ήτον είναι ένα οικοτροφείο αποκλειστικά
αρρένων. Αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, με κύρος και κανόνες που
προσομοιάζουν σε βασιλικό πρωτόκολλο, ενώ οι μαθητές
του - γόνοι της παγκόσμιας ελίτ - καταφέρνουν να
εισαχθούν σε ένα τεράστιο ποσοστό σε πανεπιστήμια
της λεγόμενης Ivy League - αλλά και στα περιώνυμα
ιδρύματα της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ συγκεκριμένα
και μάλιστα σε ένα ποσοστό 30%. Δεν είναι τυχαίο ότι
στο Eton College έχουν τελειώσει 20 πρωθυπουργοί της
Μεγάλης Βρετανίας, ανάμεσα στους οποίους ο Ντέιβιντ
Κάμερον αλλά και ο νυν αρχηγός του κράτους - μετά τη
βασίλισσα - Μπόρις Τζόνσον. Από τους πλέον γνωστούς
αποφοίτους του είναι ακόμη οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και
Χάρι, ενώ αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν στους
διαδρόμους του θα «συναντήσουμε» προσωπικότητες
όπως ο Ίαν Φλέμινγκ, ο Τζορτζ Όργουελ, αλλά και μέλη
των οικογενειών Ρόθτσιλντ, Γκόλντσμιθ και Βάντερμπιλτ.
Στη συνέχεια περνούμε πάνω από τον ποταμό Τάμεση
ο οποίος πηγάζει από τα βουνά της Ουαλίας και στην
πορεία του περνάει και από το Βασιλικό χωριό του
Γουίντσορ. Το Γουίνσδορ είναι Βασιλικό χωριό διότι μέσα
στο κάστρο φιλοξενούνται και τα θερινά ανάκτορα της
Βασιλική οικογένειας. Το κάστρο είναι αξιοσημείωτο
για τη μακροχρόνια σύνδεσή του με την αγγλική και
αργότερα με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, αλλά
και για την αρχιτεκτονική του. Το αρχικό κάστρο του
Γουίνσδορ χτίστηκε τον 11ο αιώνα, μετά τη νορμανδική
κατάκτηση της Αγγλίας υπό τον Γουλιέλμο Α’. Από
την εποχή του Ερρίκου Α’ χρησιμοποιείται από τους
εκάστοτε μονάρχες. Το κάστρο περιλαμβάνει επίσης και
το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, που χτίστηκε τον 15ο
αιώνα και αποτελεί τον πνευματικό τόπο του κάστρου.
Είναι το πολυπληθέστερο κάστρο στον κόσμο, καθώς
περισσότεροι από 500 άνθρωποι ζουν και εργάζονται
εκεί. Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ χρησιμοποιεί το κάστρο
για τη διαμονή της τα σαββατοκύριακα, καθώς και ως
τόπο δεξιώσεων και υποδοχής ξένων προσκεκλημένων.
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται εκεί η Τελετή του Βατερλώ,
με την παρουσία της Βασίλισσας και η ετήσια τελετή του
Τάγματος της Περικνημίδας, που γίνεται στο Παρεκκλήσι
του Αγίου Γεωργίου. Μετά το τέλος της περιήγησής
φεύγοντας από το Γουίντσορ θα περάσουμε από την
πίσω πλευρά του κάστρου όπου και θα δούμε τον
δρόμο που παίρνει η Βασίλισσα που είναι μια απόλυτη
ευθεία ενός μιλίου για να παρευρεθεί κάθε Ιούνιο και να
παρακολουθήσει τις Βασιλικές Ιπποδρομίες του Άσκοτ.
Συνεχίζοντας θα περάσουμε μέσα από το πάρκο του
Ράνιμιντ (Runnymede) όπου και θα δούμε το μνημείο
της Μάγνα Κάρτα (Magna Carta) όπου το 1215 ο Βασιλιάς
Ιωάννης ο Ακτήμονας συναντήθηκε με μια ομάδα βαρόνων
σε αυτό το μικρό κομμάτι της υπαίθρου. Εδώ σφράγισε
τη Magna Carta, που θεωρείται από πολλούς ως το
συμβολικό πρώτο βήμα στο δρόμο προς τη σύγχρονη
δημοκρατία. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο Χήθροου
και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα με τις καλύτερες
εντυπώσεις από την εκδρομή μας.
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Ισλανδία: 6 ημέρες
Αναχωρήσεις: 17 Ιουνίου &
08 Ιουλίου & 19 Αυγούστου

Από

1820€
το άτομο

1η Ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
στην Αθήνα και πτήση για την Ισλανδία μέσω Βιέννης.
Μέχρι να αναχωρήσει η πτήση μας για το Ρέικιαβικ
ευκαιρία να γνωρίσουμε την πανέμορφη Αυστριακή πόλη.
Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο, στην παλιά
πόλη της Βιέννης. Κτήρια με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική
όπως o γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Στεφάνου, η
Κρατική Όπερα της Βιέννης και το ανάκτορο Χόφμπουργκ
. Πολυτελή καταστήματα και καφέ, γκαλερί τέχνης και
εστιατόρια διάσπαρτα στους πεζοδρομημένους δρόμους,
θα κλέψουν τη ματιά σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για το Ρέικιαβικ. Άφιξη και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

ΝΟΤΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ – ΓΚΕΥΣΙΡ – ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ – ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ

Μόνο στο Ταξίδι μας

•ΔΩΡΟ Ξενάγηση στο
Ιστορικό κέντρο της
Βιέννης!
•Βόλτα με zodiac σκάφος
στην λιμνοθάλασσα Jokusarlon.
•Σαφάρι με snowmobile
στον παγετώνα.

Πτήσεις
Αναχώρηση :
Αθήνα - Βιέννη 13.40 - 14.55
Βιέννη - Κεφλάβικ 21.00 - 23.20
Επιστροφή :
Κεφλάβικ - Βιέννη 01.00 - 07.05
Βιέννη - Αθήνα 09.35 - 12.45

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

1820€

Τιμή σε μονόκλινο

2270€

Φόροι αεροδρομίων

450€

2η Ημέρα: ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - SNOWMOBILE
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΩΝΑ LANGJOKULL
Σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη σε κλασικές
αξίες, καθώς ταξιδεύουμε στα αξιοθέατα του περίφημου
«Χρυσού Κύκλου». Θα γνωρίσουμε την «εξοχή της
Ισλανδίας», αρχίζοντας από το Θίνγκβελιρ (Pingvellir),
μια αξιοσημείωτη γεωλογική περιοχή και το πιο ιστορικό
σημείο του νησιού. Εδώ βρίσκεται το παλαιότερο
δημοκρατικό Κοινοβούλιο που ιδρύθηκε το 930 και εδώ
ανακηρύχτηκε η ανεξαρτησία της Ισλανδίας το 1944. Το
πανέμορφο φαράγγι που διασχίζει το πάρκο είναι στην
πραγματικότητα το σημείο συνάντησης δύο τεκτονικών
πλακών της Γης. Το Εθνικό Πάρκο βρίσκεται δίπλα στη
λίμνη Θίνγκβαλαβατν (Pingvallavatn), τη μεγαλύτερη του
νησιού. Στην περιοχή βρίσκεται και ο μεγάλος πίδακας
Γκέισερ (Geyser), που έδωσε το όνομά του σε όλες τις
θερμές πηγές του κόσμου. Θα δούμε έναν από τους πιο
ενεργούς πίδακες παγκοσμίως, το Στρόκουρ (Strokkur),
που φτάνει σε ύψος τα 30 μέτρα. Γεύμα και συνεχίζουμε
για το Γκούλφος (Gulfoss), τον Χρυσό Καταρράκτη, έναν
από τους εντυπωσιακότερους της Ευρώπης. Χιλιάδες
τόνοι παγωμένου νερού πέφτουν με παράλληλη φορά
και δημιουργούν ένα βαθύ φαράγγι. Η συνέχεια του
προγράμματος έχει «περιπέτεια στον Langjokull»,
τον δεύτερο μεγαλύτερο Παγετώνα της Ισλανδίας.
Θα φορέσουμε τις στολές μας και μέσα από ασφαλή
μονοπάτια θα οδηγήσουμε τα μηχανάκια του χιονιού
(snowmobiles) στην κορυφή του.

Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικό εισιτήριο μέσω ευρωπαϊκού σταθμού
Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
5 διανυκτερεύσεις σε 3 ή 4 αστέρων ξενοδοχεία στην εξοχή της Νότιας Ισλανδίας και το Ρέικιαβικ
Ελληνόφωνος αρχηγός συνοδός από την 1η έως την 5η ημέρα
Πρωινό καθημερινά
3 γεύματα
Βόλτα με zodiac σκάφος στην λιμνοθάλασσα Jokusarlon
Σαφάρι με snowmobile στον παγετώνα
Επίσκεψη Πάρκου Skaftafell
Επίσκεψη Παγετώνα Solheimarjokull
Επίσκεψη στο φαράγγι Fjaðrárgljúfur
Επίσκεψη της Reynisfjara
Είσοδος στον κρατήρα Kerid
Επίσκεψη ιστορικού κοινοβουλίου Alþingi
Επίσκεψη πάρκου Þingvellir, Gulfoss, Geysir
1 χειραποσκευή
1 αποσκευή έως 20 κιλά
Ξενάγηση – περιήγηση στο Ρέικιαβικ
Επίσκεψη, είσοδος και χρήση του χώρου στη διάσημη ηφαιστειακή λίμνη Blue Lagoon
Ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις Covid – 19
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων και λοιπά τέλη: 450€
Όσα δεν αναφέρονται ρητά στο πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα
Είσοδοι σε μουσεία
Φιλοδωρήματα
Αχθοφορικά
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Συνεχίζουμε με επίσκεψη στον κρατήρα Κέριδ (Kerið),
πριν περάσουμε από την πράσινη πόλη Χβέραγερντι

(Hveragerði), που αποκαλείται η «πρωτεύουσα των
θερμών πηγών του κόσμου» («hot springs capital of the
world»), έχοντας θερμές πηγές που τις εκμεταλλεύονται
για θέρμανση και καλλιέργειες. Επιστροφή στο Ρέικιαβικ
και διανυκτέρευση.

Άφιξη στην λιμνοθάλασσα Φγιαλσαρλον (Fjallsarlon), ένα

3η Ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ GLJUFRAFOSS -

Ισλανδίας και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα

SKOGAFOSS - ΠΑΡΚΟ ΜΝΗΜΗΣ - KIRKJUBAER
Αναχωρούμε για το Νότο μετά το πρωινό μας. Περνάμε
το Σέλφος (Selfoss) και τη Χέλα (Hella), έχοντας πάντα
στα αριστερά μας το γνωστό ηφαίστειο Χέκλα (Ηekla),
ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ισλανδίας με
περισσότερες από 20 εκρήξεις να έχουν συμβεί από
το 874. Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα, οι Ευρωπαίοι
ονόμαζαν το ηφαίστειο αυτό, «πύλη για την κόλαση».
Επίσκεψη του Σέλιαλάντφος (Seljalandfoss) και
ίσως κάποιοι καταφέρουν να ανακαλύψουν και τον
κρυμμένο καταρράκτη Γκλίγιουφραφος (Gljúfrafoss).
Συνεχίζουμε για την περιοχή Σκόγκαφος (Skógafoss),
τον υψηλότερο καταρράκτη της Ισλανδίας, συνδεδεμένο
με πολλούς μύθους. Η Μαύρη Παραλία με την σπηλιά
από βασάλτη είναι η επόμενη στάση μας. Εδώ βρίσκουν
καταφύγιο τα χαριτωμένα πουλιά puffins. Γεύμα σε
τοπικό εστιατόριο και αμέσως μετά επίσκεψη στο
Πάρκο Μνήμης Λάουφσκαλαβαρντα (Laufskálavarða).
Σειρά να γνωρίσουμε και να περπατήσουμε έχει το
μαγευτικό φαράγγι Φγιάδραργλιουφουρ (Fjaðrárgljúfur).
Διανυκτέρευση.
4η Ημέρα: ΠΑΡΚΟ SKAFTAFELL - ΒΑΡΚΑΔΑ

ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΩΝΑ
FJALLSARLON - EGILSSTAÐIR - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Mέσα από τα «λιβάδια» της λάβας και τα ερημικά τοπία
θα περάσουμε από τους βραχώδεις σχηματισμούς
Ντβεργκχαμάρ (Dverghamrar) και Χαούλδοκβιστ
(Haoldukvisl), που φαίνεται σαν να φυτρώνουν στο
άγονο έδαφος. Περνάμε την γέφυρα-μνημείο Σκέιδαρα
(Skeiðará), κατεστραμμένη από την έκρηξη του
ηφαιστείου και την πλημμύρα που ακολούθησε.
Στην πορεία μας για τον παγετώνα Βάτναγιοκουλ
(Vatnajokull), θα επισκεφθούμε το πάρκο Σκάφταφελ
(Skaftafell) και τους καταρράκτες Χούφναφος
(Hufnafoss), Μαγκνουσαρφος (Magnusarfoss) και τον
Μαύρο καταρράκτη Σβάρτιφος (Svartifoss).

από τα θαύματα της φύσης της Ισλανδίας και ένα από τα
πιο δημοφιλή αξιοθέατα για τους ταξιδιώτες.
Ακολουθεί βόλτα με zodiac στο Εθνικό Πάρκο
Βάτναγιοκουλ (Vatnajokull), το οποίο καλύπτει το 13% της
Εθνικά Πάρκα της Ευρώπης. Τεράστια παγόβουνα
γεννιούνται από τον μεγαλύτερο παγετώνα της Ευρώπης
και επιπλέουν γύρω από τη λιμνοθάλασσα σε όλα τα
σχήματα και τα χρώματα. Απολαύστε το θέαμα και αφήστε
τους έμπειρους οδηγούς να σας μεταφέρουν σε όλα τα
μυστικά και τα θαύματα αυτής της υπέροχης λίμνης.
Γεύμα και συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για το
φάρο Χβάλνες (Hvalnes) σε μία άκρη της δαντελωτής
ακτογραμμής των ανατολικών φιόρδ. Το ψαροχώρι του
Ντιούπιβογκουρ (Djupivogur) με το μικρό μουσείο
πετρωμάτων είναι η επόμενη στάση πριν ανέβουμε
στον μοναδικό δρόμο του ΟΞΙ και για να θαυμάσουμε
τα ακατοίκητα υψίπεδα και την άγρια ομορφιά
του σεληνιακού τοπίου της Ανατολικής Ισλανδίας.
Επόμενη στάση το Έγκιλσταντίρ (Egilsstaðir), η πιο
γρήγορα αναπτυσσόμενη επαρχιακή πόλη της χώρας.
Διανυκτέρευση.
5η- 6η Ημέρα: ΕΓΚΙΛΣΤΑΝΤΙΡ - ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ –
BLUE LAGOON – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αναχώρηση από το Έγκιλσταντίρ(Egilsstaðir) για το
Ρείκιαβικ με εσωτερική πτήση.
Άφιξη και μεταφορά στη Blue Lagoon. Είσοδος και μέσα
σε ένα μαγευτικό ηφαιστειακό τοπίο, θα απολαύσετε το
μπάνιο σας στα ζεστά κατάλευκα νερά. Το φαινόμενο
της λιμνοθάλασσας δημιουργήθηκε το 1976 κατά λάθος,
όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κοντινού
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άρχισε
να αδειάζει νερό πλούσιο σε αλάτι, φύκια και διοξείδιο
του πυριτίου στο σημείο αυτό. Εδώ λοιπόν μπορείτε να
απολαύσετε το «καλύτερο» και πιο «υγιεινό» κολύμπι της
ζωής σας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος για
μια τελευταία βόλτα στην πόλη πριν την μεταφορά μας στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα (μέσω
σταθμού).
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Ισλανδία: 11 ημέρες
Αναχωρήσεις: 17 Ιουνίου &
08 & 19 Ιουλίου & 02, 19 & 23 Αυγούστου

Από

1820€

1η Ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ

το άτομο

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
στην Αθήνα και πτήση για την Ισλανδία μέσω Βιέννης.
Μέχρι να αναχωρήσει η πτήση μας για το Ρέικιαβικ
ευκαιρία να γνωρίσουμε την πανέμορφη Αυστριακή πόλη.
Περιπατιτική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο, στην παλιά
πόλη της Βιέννης. Κτήρια με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική
όπως o γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Στεφάνου, η
Κρατική Όπερα της Βιέννης και το ανάκτορο Χόφμπουργκ
. Πολυτελή καταστήματα και καφέ, γκαλερί τέχνης και
εστιατόρια διάσπαρτα στους πεζοδρομημένους δρόμους,
θα κλέψουν τη ματιά σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για το Ρέικιαβικ. Άφιξη και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η Ημέρα: ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - SNOWMOBILE ΣΤΗΝ

ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΩΝΑ LANGJOKULL
Σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη σε κλασικές
αξίες, καθώς ταξιδεύουμε στα αξιοθέατα του περίφημου
«Χρυσού Κύκλου». Θα γνωρίσουμε την «εξοχή της
Ισλανδίας», αρχίζοντας από το Θίνγκβελιρ (Pingvellir),
μια αξιοσημείωτη γεωλογική περιοχή και το πιο ιστορικό
σημείο του νησιού. Εδώ βρίσκεται το παλαιότερο
δημοκρατικό Κοινοβούλιο που ιδρύθηκε το 930 και εδώ
ανακηρύχτηκε η ανεξαρτησία της Ισλανδίας το 1944. Το
πανέμορφο φαράγγι που διασχίζει το πάρκο είναι στην
πραγματικότητα το σημείο συνάντησης δύο τεκτονικών
πλακών της Γης. Το Εθνικό Πάρκο βρίσκεται δίπλα στη
λίμνη Θίνγκβαλαβατν (Pingvallavatn), τη μεγαλύτερη
του νησιού. Στην περιοχή βρίσκεται και ο μεγάλος
πίδακας Γκέισερ (Geyser), που έδωσε το όνομά του σε
όλες τις θερμές πηγές του κόσμου. Θα δούμε έναν από
τους πιο ενεργούς πίδακες παγκοσμίως, το Στρόκουρ
(Strokkur), που φτάνει σε ύψος τα 30 μέτρα. Γεύμα και
συνεχίζουμε για το Γκούλφος (Gulfoss), τον Χρυσό
Καταρράκτη, έναν από τους εντυπωσιακότερους της
Ευρώπης. Χιλιάδες τόνοι παγωμένου νερού πέφτουν με
παράλληλη φορά και δημιουργούν ένα βαθύ φαράγγι.
Η συνέχεια του προγράμματος έχει «περιπέτεια στον
Langjokull», τον δεύτερο μεγαλύτερο Παγετώνα της
Ισλανδίας. Θα φορέσουμε τις στολές μας και μέσα από
ασφαλή μονοπάτια θα οδηγήσουμε τα μηχανάκια του
χιονιού (snowmobiles) στην κορυφή του. Συνεχίζουμε με
επίσκεψη στον κρατήρα Κέριδ (Kerið), πριν περάσουμε
από την πράσινη πόλη Χβέραγερντι (Hveragerði), που
αποκαλείται η «πρωτεύουσα των θερμών πηγών του
κόσμου» («hot springs capital of the world»), έχοντας
θερμές πηγές που τις εκμεταλλεύονται για θέρμανση και
καλλιέργειες. Επιστροφή στο Ρέικιαβικ και διανυκτέρευση.

Ο ΜΕΓΆΛΟΣ ΓΎΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΊΑΣ
17 – 27/6 & 19 – 29/08

Μόνο στο Ταξίδι μας

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

8 – 18/7

Τιμή
Early Booking πακέτου
Early Booking Τιμή πακέτου
2665€

2865€

2765€

2865€

•Είσοδος και πετσέτα στα “Mαvatn Nature
Τιμή σε μονόκλινο
3300€
3600€
3400€
3600€
Baths”.
Φόροι αεροδρομίων
450€
450€
450€
450€
19 - 28/07 & 02 - 11/08
23/08 - 01/09
•Σαφάρι με snowmobile στον παγετώνα.
Τιμή
Τιμές:
Early Booking πακέτου
Early Booking Τιμή πακέτου
•Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
2765€
2865€
2765€
2865€
γραφείου μας.
Τιμή σε μονόκλινο
3400€
3600€
3400€
3600€
•Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής
Φόροι αεροδρομίων
450€
450€
450€
450€
ευθύνης.
•Βόλτα με βάρκα zodiac στην Λίμνη του Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Ρέικιαβικ - Αθήνα μέσω ευρωπαϊκού σταθμού
• Μεταφορές κατά την άφιξη και την αναχώρηση
• 6 ημέρες πλήρης γύρος με ιδιωτικό λεωφορείο
Παγετώνα Vatnajokull.
• 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων με ιδιωτικό μπάνιο

Πτήσεις (19 - 28/07 & 02 - 11/08)
Αναχώρηση :
Αθήνα - Όσλο 12.00 - 14.50
Όσλο - Κεφλάβικ 16.45 - 17.35
Επιστροφή :
Κεφλάβικ - Κοπεγχάγη 10.30 - 15.35
Κοπεγχάγη - Αθήνα 18.30 - 22.45

Πτήσεις (23/08)
Αναχώρηση :
Αθήνα – Αμβούργο 08.00 - 10.20
Αμβούργο- Κεφλάβικ 14.10 - 15.30
Επιστροφή :
Κεφλάβικ - Βερολίνο 07.40 - 13.10
Βερολίνο - Αθήνα 17.15 - 21.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρωινό καθημερινά
Ολοήμερη εκδρομή Χρυσός Κύκλος
Είσοδος και πετσέτα στα «Mývatn Nature Baths»
Σαφάρι με snowmobile στον παγετώνα
8 γεύματα
Βόλτα/ γνωριμία της πόλης του Ρέικιαβικ
Ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης
Βόλτα με βάρκα zodiac στην Λίμνη του Παγετώνα Vatnajokull
Σαφάρι φαλαινών στο Husavik
Επίσκεψη φάρμαςGlaumbær
Επίσκεψη Πάρκου Skaftafell
Επίσκεψη πάρκουDimmuborgir
Επίσκεψη κρατήρα Grabrok
Επίσκεψη κρατήρα Krafla/ Viti
Επίσκεψη Παγετώνα Solheimar
Επίσκεψη πάρκου Glanni
Επίσκεψη πάρκου Ásbyrgi
Επίσκεψη ιστορικού κοινοβουλίου Alþingi
Επίσκεψη πάρκου Þingvellir
Επίσκεψη των πιο γνωστών καταρρακτών της Ισλανδίας
1 χειραποσκευή
1 αποσκευή έως 20 κιλά
Ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις Covid - 19

3η Ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ GLJUFRAFOSS -

SKOGAFOSS - ΠΑΡΚΟ ΜΝΗΜΗΣ - KIRKJUBAER

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων και λοιπά τέλη: 450€
Όσα δεν αναφέρονται ρητά στο πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα
Blue Lagoon (κόστος από 130€, περιλαμβάνει μεταφορές, είσοδος, χρήση πισίνας και μια πετσέτα)
Είσοδοι σε μουσεία
Φιλοδωρήματα
Αχθοφορικά
Eπίσκεψη στην σπηλιά λάβας Raufarhólshellir Lava Cave (από ISK 12500)
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Αναχωρούμε για το Νότο μετά το πρωινό μας. Περνάμε
το Σέλφος (Selfoss) και τη Χέλα (Hella), έχοντας πάντα
στα αριστερά μας το γνωστό ηφαίστειο Χέκλα (Ηekla),
ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ισλανδίας με
περισσότερες από 20 εκρήξεις να έχουν συμβεί από
το 874. Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα, οι Ευρωπαίοι
ονόμαζαν το ηφαίστειο αυτό, «πύλη για την κόλαση».
Επίσκεψη του Σέλιαλάντφος (Seljalandfoss) και
ίσως κάποιοι καταφέρουν να ανακαλύψουν και τον
κρυμμένο καταρράκτη Γκλίγιουφραφος (Gljúfrafoss).
Συνεχίζουμε για την περιοχή Σκόγκαφος (Skógafoss),
τον υψηλότερο καταρράκτη της Ισλανδίας, συνδεδεμένο
με πολλούς μύθους. Η Μαύρη Παραλία με την σπηλιά
από βασάλτη είναι η επόμενη στάση μας. Εδώ βρίσκουν
καταφύγιο τα χαριτωμένα πουλιά puffins. Γεύμα σε
τοπικό εστιατόριο και αμέσως μετά επίσκεψη στο
Πάρκο Μνήμης Λάουφσκαλαβαρντα (Laufskálavarða).
Σειρά να γνωρίσουμε και να περπατήσουμε έχει το
μαγευτικό φαράγγι Φγιάδραργλιουφουρ (Fjaðrárgljúfur).
Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: ΠΑΡΚΟ SKAFTAFELL - ΒΑΡΚΑΔΑ

ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΩΝΑ EGILSSTAÐIR
Mέσα από τα «λιβάδια» της λάβας και τα ερημικά τοπία
θα περάσουμε από τους βραχώδεις σχηματισμούς
Ντβεργκχαμάρ (Dverghamrar) και Χαούλδοκβιστ
(Haoldukvisl), που φαίνεται σαν να φυτρώνουν στο
άγονο έδαφος. Περνάμε την γέφυρα-μνημείο Σκέιδαρα
(Skeiðará), κατεστραμμένη από την έκρηξη του ηφαιστείου
και την πλημμύρα που ακολούθησε.Στην πορεία μας για τον
παγετώνα Βάτναγιοκουλ (Vatnajokull), θα επισκεφθούμε
το πάρκο Σκάφταφελ (Skaftafell) και τους καταρράκτες
Χούφναφος (Hufnafoss), Μαγκνουσαρφος (Magnusarfoss)
και τον Μαύρο καταρράκτη Σβάρτιφος (Svartifoss).Άφιξη
στην λιμνοθάλασσα Φγιαλσαρλον (Fjallsarlon), ένα από
τα θαύματα της φύσης της Ισλανδίας και ένα από τα πιο
δημοφιλή αξιοθέατα για τους ταξιδιώτες.Ακολουθεί
βόλτα με zodiac στο Εθνικό Πάρκο Βάτναγιοκουλ
(Vatnajokull), το οποίο καλύπτει το 13% της Ισλανδίας και
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα
της Ευρώπης. Τεράστια παγόβουνα γεννιούνται από τον
μεγαλύτερο παγετώνα της Ευρώπης και επιπλέουν γύρω
από τη λιμνοθάλασσα σε όλα τα σχήματα και τα χρώματα.
Απολαύστε το θέαμα και αφήστε τους έμπειρους οδηγούς
να σας μεταφέρουν σε όλα τα μυστικά και τα θαύματα
αυτής της υπέροχης λίμνης. Γεύμα και συνεχίζουμε το
οδοιπορικό μας για το φάρο Χβάλνες (Hvalnes) σε μία
άκρη της δαντελωτής ακτογραμμής των ανατολικών
φιόρδ. Το ψαροχώρι του Ντιούπιβογκουρ (Djupivogur)
με το μικρό μουσείο πετρωμάτων είναι η επόμενη στάση
πριν ανέβουμε στον μοναδικό δρόμο του ΟΞΙ και για
να θαυμάσουμε τα ακατοίκητα υψίπεδα και την άγρια
ομορφιά του σεληνιακού τοπίου της Ανατολικής Ισλανδίας.
Επόμενη στάση το Έγκιλσταντίρ (Egilsstaðir), η πιο
γρήγορα αναπτυσσόμενη επαρχιακή πόλη της χώρας.
Διανυκτέρευση.
5η Ημέρα: ΤΟ ΦΑΡΆΓΓΙ ΤΟΥ ΒΑΣΆΛΤΗ –
ΙΣΛΑΝΔΙΚΆ ΆΛΟΓΑ - ΜΠΆΝΙΟ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΉ
ΘΕΡΜΉ ΠΗΓΉ MYVATN
Μετά το πρωινό και μέσα από τα έρημα υψίπεδα
της Ισλανδίας και αφού κάνουμε πολλές στάσεις να
χαϊδέψουμε τα Ισλανδικά άλογα, να θαυμάσουμε το
φαράγγι του Βασάλτη Studalgil και τους καταρράκτες με
τα διάφορα σχήματα, θα καταλήξουμε στη λίμνη Μύβατν
(Mývatn). Μέσα στο φως του «Ήλιου του Μεσονυχτίου»,
θα απολαύσουμε ένα χαλαρωτικό μπάνιο στα φυσικά
θερμά λουτρά της, τα οποία περιέχουν ένα μοναδικό
μείγμα μετάλλων, πυριτικών αλάτων και γεωθερμικών
μικροοργανισμών. Η επαφή με τα ιαματικά αυτά νερά
είναι ευεργετική τόσο για το δέρμα όσο και για το πνεύμα.
Διανυκτέρευση.
6η Ημέρα: HUSAVIK - SAFARI ΦΑΛΑΙΝΩΝ -

ΦΑΡΑΓΓΙ ASBYRGI - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ DETTIFOSS
– ΠΑΡΚΟ KRAFLA – AKUREYRI
Πρωινό και μετάβαση στο λιμάνι του Χουσάβικ (Husavik)
για το φωτογραφικό σαφάρι φαλαινών. Το μεσημέρι
επιστροφή και συνεχίζουμε με το πανέμορφο φαράγγι
Άσμπιργκι (Asbyrgi). Η διαδρομή μας προς τα νότια θα
μας οδηγήσει στον καταρράκτη Ντέτιφος (Dettifoss),
τον πιο ισχυρό καταρράκτη της Ευρώπης, που βρίσκεται
στο βόρειο τμήμα του Εθνικού Πάρκου Βάτναγιοκουλ
(Vatnajökull) και αμέσως μετά στο πάρκο Κράφλα (Krafla)
και την ηφαιστειακή γαλάζια λίμνη Βίτι (Viti). Στάση για
γεύμα και σειρά έχει το Νάμασκαρντ (Námaskarð) με
τις απόκοσμες πισίνες λάσπης και των φυσαλίδων που
βγαίνουν από το σώμα της γης και ο Γκόνταφος (Goðafoss),
ο Καταρράκτης των Θεών, που βρίσκεται στον μυχό του
Έιγιαφγορδουρ (Eyjafjörður), του μεγαλύτερου φιόρδ της
χώρας.Επόμενος σταθμός το Ακουρέιρι (Akureyri), από τις
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας γνωστή και ως «Η πόλη του
Ήλιου του Μεσονυχτίου». Διανυκτέρευση.
7η Ημέρα: ΚΡΑΤΗΡΑΣ GRABROK - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

GLANNIFOSS - BORGARNES

Μετά το πρωινό μας κατευθυνόμενοι δυτικά. Θα
σταματήσουμε για επίσκεψη της πιο παλιάς φάρμας της
Ισλανδίας και νυν λαογραφικό μουσείο, το Γκλάουμμπαερ
(Glaumbær 900 μ.Χ.). Συνεχίζοντας νότια θα σταματήσουμε
στον εντυπωσιακό κρατήρα του ηφαιστείου Γράμπροκ
(Grábrók) με τη μαγευτική θέα στην κοιλάδα με τα
πανάρχαια ίχνη λάβας, τη λίμνη και το δάσος του
καταρράκτη Γκλάνιφος (Glannifoss). Στο Μπόργιαρνες
(Borgarnes) σας προτείνουμε μία βόλτα στο παραλιακό
πάρκο, μέσα στο φως του Ήλιου του Μεσονυχτίου.
Διανυκτέρευση.
8η Ημέρα: XΕΡΣΟΝΗΣΟΣ SNÆFELLSNES –

KIRKJUFJEL – ÓLAFSVIK – ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
Σήμερα αναχωρούμε πολύ νωρίς το πρωί για να πάμε στο
πιο φωτογραφημένο βουνό της χώρας, το Kirkjufjel, σε
σχήμα πυραμίδας και τον καταρράκτη του.Συνεχίζουμε
την εξερεύνηση με την Νοτιοδυτική ακτή και τα απότομα
ηφαιστειακά Βράχια. Εδώ βρίσκεται και η είσοδος για
το κέντρο της Γης, σύμφωνα με τον Ιούλιο Βέρν. Στάση
για γεύμα και συνεχίζουμε για το Olafsvik (Όλαφσβικ),
την Μαύρη εκκλησία και άλλα ενδιαφέροντα σημεία,
για να καταλήξουμε αργά το απόγευμα στο Ρέικιαβικ,
όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας.Διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο μας στο Ρέικιαβικ στην καρδιά της πόλης.
9η Hμέρα: ΣΠΗΛΙΑ ΛΑΒΑΣ RAUFARHÓLSHELLIR BLUE LAGOON - REYKJANES - GRINDAVIK
Σήμερα θα θαυμάσουμε την Ισλανδία από το εσωτερικό
της. Kατεβαίνουμε στα έγκατα της γης μέσα σε μία
από τις μοναδικές παγκοσμίως σωλήνες Λάβας, μια
μοναδική εμπειρία και μια εξαιρετική ευκαιρία για να
παρακολουθήσουμε τις εσωτερικές λειτουργίες μιας
ηφαιστειακής έκρηξης. Το Raufarhólshellir είναι ένας
σωλήνας λάβας που σχηματίστηκε μετά την έκρηξη
του ηφαιστείου Leitin και είναι ένα από τα μεγαλύτερα
σπήλαια της Ισλανδίας (προαιρετική επίσκεψη).Το
μεσημέρι μεταφορά στη Blue Lagoon. Προαιρετική
είσοδος και μέσα σε ένα μαγευτικό ηφαιστειακό τοπίο,
θα απολαύσετε το μπάνιο σας στα ζεστά κατάλευκα νερά.
Το φαινόμενο της λιμνοθάλασσας δημιουργήθηκε το
1976 κατά λάθος, όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του κοντινού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, άρχισε να αδειάζει νερό πλούσιο σε αλάτι,
φύκια και διοξείδιο του πυριτίου στο σημείο αυτό. Εδώ
λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε το «καλύτερο» και πιο
«υγιεινό» κολύμπι της ζωής σας. Μικρή εξερεύνηση της
ηφαιστειογενούς χερσονήσου. Γεύμα στο ψαροχώρι
Grindavik και επιστροφή στο Ρέικιαβικ.
10 – 11η Ημέρα: ΡΈΙΚΙΑΒΙΚ - ΑΘΉΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και σήμερα ο πεπειραμένος
αρχηγός μας, σε ένα περίπατο, θα σας γνωρίσει την
πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, που πολλοί
αποκαλούν τη μεγαλύτερη μικρή πόλη του κόσμου.
Σήμερα θα μάθετε γιατί η συγκεκριμένη πόλη είναι τόσο
περιζήτητος προορισμός. Επίσκεψη στα σημαντικότερα
αξιοθέατα, το Δημαρχείο με τη Λίμνη του, το Κοινοβούλιο,
την εκκλησία HallgrΙmskirkja στο κέντρο της πόλης,
τον Ταξιδιώτη του Ήλιου εμπνευσμένο από τον Μ.
Αλέξανδρο, τον Καθεδρικό Ναό. Βόλτα στη λεωφόρο
Skolavöraustígur με τις μπουτίκ, τα καταστήματα και τις
γκαλερί τέχνης και το άγαλμα του Ingolfur Arnarson, του
πρώτου άποικου της περιοχής που έχτισε το αγρόκτημά
του στη χερσόνησο, που βρίσκεται σήμερα το Ρέικιαβικ.
Η πόλη πήρε το παρατσούκλι «Smokey Bay» από τις
στήλες ατμού που έβγαιναν από τις ιαματικές πηγές της
περιοχής, κυρίως γιατί το θέαμα έκανε βαθιά εντύπωση
στους πρώτους αποίκους που δεν είχαν δει ποτέ ξανά
κάτι τέτοιο. Ο περίπατος μας τελειώνει στο παλιό λιμάνι
και το πολιτιστικό Χάρπα. Χρόνος ελεύθερος και το βράδυ
δείπνο σε τοπικό εστιατόριο πριν την μεταφορά μας στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα (μέσω
σταθμού).
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Δώρο
Δίωρη περιπατητική ξενάγηση του
Άλεσουντ.

Νορβηγία: 7 ημέρες
Αναχωρήσεις: 4 Αυγούστου

Από

1850€
το άτομο

ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΜΠΈΡΓΚΕΝ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΟΣΛΟ

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθληνα - Όσλο / Μπέργεκν - Άλεσουντ - Αθήνα

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχωρούμε για το Όσλο.
Άφιξη, μεταφορά στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Η
πόλη είναι χτισμένη σε ανθρώπινα μέτρα και φημίζεται
για την μοντέρνα αρχιτεκτονική της τα τελευταία
χρόνια. βρίσκεται στο ομώνυμο φιόρδ εντός του όρμου
Skagerrak, περικυκλωμένο από πλήθος λιμνών αλλά
και μικρών νησιών. Το πανέμορφο τοπίο συμπληρώνεται
από καταπράσινους λόφους και δασικές περιοχές που
αγκαλιάζουν το Όσλο και συνθέτουν μία πόλη ιδανική για
εξερεύνηση με τα πόδια, καθώς το επιτρέπει η έκταση
της. Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε τη Βουλή, το
Δημαρχείο σε στυλ 1930 (Rådhus), το Βασιλικό Παλάτι
«Slott», καμάρι των Νορβηγών, το πάρκο Φρόγκνερ
μοναδικό σε φυσική ομορφιά, με τα μνημειώδη γλυπτά του
Βίγκελαντ. Το Όσλο είναι μια κοσμοπολίτικη Σκανδιναβική
πρωτεύουσα και μια από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες με έκταση, αλλά με μικρό, συγκριτικά
πληθυσμό. Διανυκτέρευση.

• Διαμονή σε ξενοδοχεία A κατηγορίας για έξι διανυκτερεύσεις σε Άλεσουντ, Μπέργκεν και Όσλο

2η μέρα: ΟΣΛΟ

Γνωριμία των Φιορδ & Δρόμος του Ατλαντικού
Μόνο στο Ταξίδι μας

•Εκδρομές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται
στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής.
•Δίωρη περιπατητική ξενάγηση στο
Μπέργκεν.
•Τετράωρη ξενάγηση του Όσλο.
•Δίωρη περιπατητική ξενάγηση του
Άλεσουντ.

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

1850€

Τιμή σε μονόκλινο

2300€

Φόροι αεροδρομίων

350€

Περιλαμβάνονται:

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά
• Δίωρη περιπατητική ξενάγηση στο Μπέργκεν
• Τετράωρη ξενάγηση του Όσλο

Πτήσεις
Αναχώρηση :
Αθήνα - Άμστερνταμ 06.00 - 08.30
Άμστερνταμ - Όσλο 09.20 - 11.05
(Μπέργκεν - Άλεσουντ (08.-8) 14.30 - 15.20)
Επιστροφή :
Άλεσουντ - Άμστερνταμ 16.50 - 18.55
Άμστερνταμ - Αθήνα - 01.10 *

• Δίωρη περιπατητική ξενάγηση του Άλεσουντ
• Ενημερωτικά έντυπα
• Εξειδικευμένες πληροφορίες και προτάσεις
• Ολοήμερη εκδρομή στο Γκεϊράνγκερ
• Ημερησία εκδρομή από το Όσλο στο Μπέργκεν και στο Sognefjord που περιλαμβάνει: Τρένο Όσλο – Μυρνταλ. Εισιτήρια φέρυ Flam - Bergen, εισιτήρια οδοντωτού τραίνου Flamsbana
• Εκδρομή στον «Δρόμο του Ατλαντικού»
• Όλες οι μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις covid

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόρους αεροδρομίων και επίναυλους καυσίμων (350€).
• Εισόδους σε μουσεία και σε θεάματα.
• Φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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Πρωινό και σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος της
γνωριμίας της πόλης. Η καταπληκτική τοποθεσία της
στην κορυφή ενός φιόρδ (fjord) 110χλμ.,ναυτική και
καταπράσινη, ιστορικά ελκυστική, είναι και η παλαιότερη
Σκανδιναβική πρωτεύουσα (ιδρύθηκε περίπου στα
1050). Θα περπατήσουμε στα Μεσαιωνικά κτήρια όπως
το Akershus Slott, και θα γνωρίσουμε το λιμάνι και
το νέο μέρος της πόλης στο AKER BRYGGE, με την
ξύλινη προβλήτα, και τα πολλά εστιατόρια και καφέ, τις
πλωτές σάουνες και τη μικρή παραλία όπου οι ντόπιοι
απολαμβάνουν το κολύμπι τους. Η ανάπτυξη των νεότερων
χρόνων λόγω των κοιτασμάτων πετρελαίου στην Βόρεια
Θάλασσα, (1960) έχει μεταμορφώσει αρχιτεκτονικά την
πρωτεύουσα με κινητικά εμπορικά λιμάνια και μίξη παλιού
και νέου αρχιτεκτονικού στιλ. Με μισό εκατομμύριο
πληθυσμό, μαγαζιά που μένουν ανοιχτά μέχρι αργά και
κοσμοβριθείς δρόμους, καφέ και εστιατόρια, σίγουρα
αφήνει σε όλους μια κοσμοπολίτικη γεύση με ζωντανή
νυχτερινή ζωή και πανέμορφα τοπία. Υπόλοιπο ημέρας
ελεύθερο σε μια ολοζώντανη πόλη πάνω στο νερό, με
διάχυτη τη ναυτική παράδοση και υπέροχες προβλήτες
για βόλτες. Ένας προορισμός γεμάτος τέχνη, εξαιρετική

όπερα, μουσικές, καταπληκτικά καφέ και ενδιαφέρουσα
αρχιτεκτονική. Διεθνούς φήμης μουσεία όπου βρίσκονται
εκθέματα για κάθε διάθεση, όπως η ανατριχιαστική
«Κραυγή» του Edvard Munch στην Εθνική Πινακοθήκη,
το Μουσείο Σκι, ή το ανοιχτό παράθυρο στην Ιστορία του
αξέχαστου πλοίου Viking. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΟΣΛΟ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Παράδοση των αποσκευών και μετάβαση στο σταθμό του
τρένου για να γνωρίσουμε το SOGNEFJORD το μεγαλύτερο
φιόρδ (250χλμ) της Ευρώπης μέσα από μια ολοήμερη
διαδρομή με ξεχωριστή ομορφιά.
Μέσα από το τρένο θα θαυμάσουμε τα βουνά, τον παγετώνα
Χάρνταγκερ, λίμνες, ποτάμια μέχρι να φτάσουμε στο
Μύρνταλ όπου θα επιβιβαστούμε στο γραφικό τρενάκι που
από το υψόμετρο των 865 μέτρων θα μας κατεβάσει στο
Φλας. Η χαράδρα που θα διασχίσουμε είναι πανέμορφη και
γεμάτη εκπλήξεις. Το θέαμα που αντικρίζουν τα έκθαμβα
μάτια των επισκεπτών είναι συναρπαστικό. Τα πανύψηλα
και απόκρημνα βουνά κλείνουν τον ορίζοντα, οι φάρμες
φαίνονται απομονωμένες μέσα στις καταπράσινες πλάγιες
των βουνών. Στάσεις στα πιο όμορφα σημεία. Άφιξη στο
φλάμ και χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό γεύμα και μια
μικρή βόλτα. Αργά το μεσημέρι επιβίβαση στο καταμαράν
το οποίο θα μας οδηγήσει στο Μπέργκεν διαπλέοντας
όλο το φιόρδ. Άφιξη στο Μπέργκεν αργά το απόγευμα.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινά η
περιπατητή ξενάγηση της πόλης. Από την αποβάθρα του
τελωνείου θα δούμε το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης με
το παλάτι του βασιλιά Haakon, τον πύργο Rozencrantz,
το Μπρίγκεν και τους λόφους του Μπέργκεν. Θα δούμε
την εκκλησία της Αγίας Μαρίας του 12ου αιώνα και θα
περπατήσουμε στα σοκάκια του Μπρίγκεν, με τα ξύλινα
σπιτάκια, που ήταν η έδρα των Γερμανών εμπόρων της
Χανσεατικής Ένωσης. Το απόγευμα ελεύθερο, σας
προτείνουμε να ανεβείτε στον λόφο του Floien, να
θαυμάστε την υπέροχη θέα και μετά να επιστρέψετε
στην πόλη μέσα από τα σκιερά μονοπάτια του λόφου.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στην
εξαιρετικά όμορφη ψαραγορά που αριθμεί πολλούς

αιώνες δραστήριας παρουσίας στην ζωή της πόλης.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΑΛΕΣΟΥΝΤ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο και
μια σύντομη πτήση για το Άλεσουντ. Άφιξη και αναχώρηση
για τη επίσκεψη μας σε ένα από τα ομορφότερα φιορδ
της Νορβηγίας, το Geiranger. Το Geirangerfjord αποτελεί
έναν από τους ομορφότερους προορισμούς παγκόσμιας
φήμης με επίσημους «ύμνους» από διεθνείς φορείς, όπως
το National Geographic. Βρίσκεται στη λίστα της UNESCO,
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Επιστροφή αργά το
απόγευμα. Μπορείτε να απολαύσετε την θέα της πόλης από
το ψηλότερο σημείο, τον λόφο Aksla. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΑΛΕΣΟΥΝΤ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα ξεκινάμε μία εκδρομή
με κατεύθυνση βόρεια όπου μέσα από το υπέροχο τοπίο
που θα διασχίσουμε, θα φτάσουμε στον Δρόμο του
Ατλαντικού. Ο Δρόμος του Ατλαντικού Ωκεανού είναι ένα
τμήμα 8 χλμ ενός αυτοκινητόδρομου που συνδέει τις
πόλεις Kristiansund και Molde. Διασχίζει το αρχιπέλαγος
της Νορβηγικής θάλασσας με μια σειρά από 12 γέφυρες
που στηρίζονται σε διαδοχικές νησίδες. Είναι ένας δρόμος
στον ωκεανό, όπως λένε οι ντόπιοι, και χαρίζει αξέχαστες
εμπειρίες. Πολλοί είναι αυτοί που διασχίζουν το δρόμο
για τη μοναδική αίσθηση που προσφέρει. Η διαδρομή
περιλαμβάνει επτά γέφυρες και τέσσερα σημεία για
στάση για να απολαμβάνουν οι οδηγοί τη θέα. Μια από
τις γέφυρες έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προβλέπει τη
χρήση της από ψαράδες, αφού η περιοχή είναι δημοφιλής
για το άφθονο ψάρεμα. Υπάρχουν καλές πιθανότητες να
παρατηρήσει κάποιος φάλαινες ή φώκιες καθώς διασχίζει
το δρόμο. Λάτρεις του αυτοκινήτου έχουν αναδείξει τη
συγκεκριμένη διαδρομή ως μία από τις καλύτερες του
πλανήτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: ΑΛΕΣΟΥΝΤ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και πριν την μετάβαση στο αεροδρόμιο και τις
πτήσεις της επιστροφής, θα έχετε λίγο χρόνο ακόμα στη
διάθεσή σας για μια τελευταία βόλτα στην πόλη, που είναι
μια από τις ομορφότερες στη Ευρώπη και κατασκευάστηκε
σε στυλ art nouveau.
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Τυνησία: 8 ημέρες

Δώρο
Η εκδρομή στις ορεινές οάσεις με τζιπ 4Χ4.

Αναχωρήσεις: 18, 25 Ιουνίου & 02, 09, 16,
23, 30 Ιουλίου & 06, 13, 20, 27 Αυγούστου &
03, 10, 17, 24 Σεπτεμβρίου &
01, 08, 19 Οκτωβρίου

&H βόλτα με τις καμήλες στου αμμόλοφους της Σαχάρα.

Από

575€
το άτομο

ΤΥΝΗΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΑΣΕΩΝ DELUX

1Η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΤΥΝΙΔΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
και απευθείας πτήση για Τύνιδα. Άφιξη, υποδοχή από
τον ξεναγό μας και τον αντιπρόσωπο μας. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Τύνιδα.
Διανυκτέρευση.

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Διατροφή Καθημερινά
•Δώρο η βόλτα με τις καμήλες στου αμμόλοφους
της Σαχάρα.
•Δώρο η εκδρομή στις ορεινές οάσεις με τζιπ 4Χ4.
•Αποχαιρετιστήριο δείπνο στο εστιατόριο La Victoire με μενού

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

575€

615€

Τιμή σε μονόκλινο

715€

755€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

495€

535€

Φόροι αεροδρομίων

195€

195€

HOTEL RAS EL AIN TOZEUR
4*
Hôtel Ras El Aïn BP 141, 2200
www.goldenyasmin.com

MOURADI DOUZ 4*
BP 155, Douz 4260
www.elmouradi.com

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση. Το
μεσημέρι διασχίζοντας τις κεντρικές λεωφόρους της
Τύνιδας, θα επισκεφθούμε το χώρο όπου βρίσκεται το
διοικητικό κέντρο της Τυνησίας και το Τέμενος Ζιτούνα και
κατηφορίζοντας θα μπούμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά
της Τύνιδας. Αφού ολοκληρώσουμε την επίσκεψη μας

Πτήσεις

στα σουκς, φθάνουμε στην πύλη της εισόδου της Μεδίνας

Αναχώρηση : Αθήνα – Τύνιδα 23.45 – 23.59
Επιστροφή : Τύνιδα – Αθήνα 01.30 – 05.40

EL MOURADI AFRICA TUNIS
5*

50, Avenue Habib Bourguiba, Tunis 1001
mouradihoteltunis.com

2Η μέρα: ΤΥΝΙΔΑ- ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
-ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ

Early Booking

Τιμές:

και μπαίνουμε στη λεωφόρο Μπουργκίμπα, μια από τις
μεγαλύτερες λεωφόρους της Τύνιδας, όπου βρίσκεται
και το σύγχρονο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μετά από
μία σύντομη διαδρομή και περνώντας από τη λίμνη της

Περιλαμβάνονται:

Τύνιδας(Ντου Λακ), φθάνουμε στην Καρχηδόνα όπου

• Εφτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
• El MOURADI AFRICA TUNIS 5*, HOTEL RAS EL AIN TOZEUR 4*, MOURADI DOUZ 4*, LE ROYAL
HAMMAMMET 5* ή παρόμοια (standard δωματια ξενοδοχείου τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με πρόσθετο κρεβάτι, το μονόκλινο θα είναι δωμάτιο με μία κλίνη ή δίκλινο με χρήση ενός κρεβατιού).
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Τύνιδα – Αθήνα με την Aegean Airlines
• (7) πρωϊνά και (6) επιλεγμένα γεύματα ή δείπνα στο ξενοδοχείο
• Αποχαιρετιστήριο δείπνο στο εστιατόριο La Victoire με μενού
• Τοπικός διπλωματούχος ξεναγός-αρχηγός
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Η εκδρομή στις ορεινές οάσεις με τζιπ 4Χ4(υποχρεωτικά στη διάρκεια της εκδρομής η ζώνη ασφαλείας)
• Βόλτα με καμήλες στους αμμόλοφους της Σαχάρας
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδιού

θα επισκεφθούμε το αρχαίο θέατρό τη και τις θέρμες

Δεν περιλαμβάνονται:

Μεντίνα, με την ενδιαφέρουσα αγορά της. Ελεύθερος

• Προαιρετικά ένα επιπλέον δείπνο(30€) με παραδοσιακό δείπνο στο νυχτερινό κέντρο 1001 νύχτες όπου θα
απολαύσετε αναπαράσταση της ιστορίας της Σεχραζέντ και παραδοσιακούς χορούς.
• Φόροι αεροδρομίων ,δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία & φιλοδωρήματα : 195 ευρώ
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

χρόνος για καφέ τσάι και παραδοσιακά γλυκά. Επίσκεψη

Σημειώσεις:
• Για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου υπάρχει επιβάρυνση 30€ το άτομο.
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
• Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη
από 70€ έως 90€. Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια από 120€ έως 140€.
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του Αντονίνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
3Η μέρα: ΤΥΝΙΔΑ -ΚΕΡΟΥΑΝ-ΓΚΑΦΣΑ-ΤΟΖΕΡ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση και άφιξη στην
Κερουάν και περιήγηση της πόλης με επισκέψεις στις
δεξαμενές των Αγλαβιτών, το τέμενος του συντρόφου του
προφήτη(κουρέα), με τα περίφημα αραβουργήματα και θα
συνεχίσουμε την περιήγηση μας με το πρώτο ιερό Τέμενος
που χτίστηκε στη βόρεια Αφρική. Έπειτα επίσκεψη στη

σε εργαστήριο χαλιών-παραδοσιακή τέχνη της Καιρουάν.
Αναχώρηση για την Τοζέρ με μία διαδρομή δίπλα στους
πρόποδες του Άτλαντα, περνώντας από την Γκάφσα
φθάνουμε στην μεγαλύτερη όαση της Τυνησίας, το Τοζέρ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4Η μέρα: ΤΟΖΕΡ-ΟΡΕΙΝΕΣ ΟΑΣΕΙΣ-

ΑΜΜΟΛΟΦΟΥΣ ΟΥΝΓΚΙΣΜΕΛ-ΝΕΦΤΑ-ΤΟΖΕΡ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχωρούμε για τις ορεινές
οάσεις. Επιβίβαση σε 4 επί 4, και συνεχίζουμε στις
ορεινές οάσεις Τσεμπίκα, Ταμέρζα και Ουνγκισμέλ
όπου βρίσκεται το στούντιο που γυρίστηκε η ταινία ο
πόλεμος των άστρων, επίσκεψη στο πανέρι της όασης της
Νέφτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο της Τοζέρ θα έχετε
περιορισμένο χρόνο για χαλάρωση και στη συνέχεια μετά
το δείπνο επίσκεψη του λαογραφικού μουσείου Νταρ
Σαριέτ Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5Η μέρα: ΤΟΖΕΡ-ΣΟΤ ΕΛ ΤΖΕΡΙΝΤ-ΚΙΜΠΙΛΗ-

ΝΤΟΥΖ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Επίσκεψη της μεγαλύτερης
όασης της Τυνησίας και καθώς τη διασχίζουμε, θα
αισθανθούμε την ατμόσφαιρα της όασης και την δροσιά
της. Επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο της όασης όπου θα
δούμε ζώα της ερήμου. Η διαδρομή αυτή προαιρετικά
μπορεί να γίνει με Παϊτόνια. Περιήγηση στην πόλη του
Τοζέρ με την ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική
της και την αγορά της. Αναχώρηση για την Ντουζ, που
είναι η πόρτα της ερήμου, διασχίζοντας την αλμυρή
λίμνη του Σοτ Ελ Τζερίντ που η επιφάνεια της είναι
καλυμμένη από αλάτι, όπου ιδιαίτερα μετά τη βροχή
έχουμε την αίσθηση πως βρισκόμαστε σε παγετώνα και
στην περιοχή αυτή συναντάμε και το φαινόμενο του
αντικατοπτρισμού και επίσης το Στο Ελ Τζερίντ βρίσκουμε
και τα περίφημα τριαντάφυλλα της ερήμου. Σύντομη
στάση για φωτογραφίες. Στη συνέχεια περνώντας από
την Κιμπίλη με την όαση της, φθάνουμε στην επόμενη
πανέμορφη όαση της Ντουζ. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο
μας, το οποίο βρίσκεται δίπλα στους αμμόλοφους και
πριν τη δύση του ηλίου θα κάνουμε τη βόλτα στους
αμμόλοφους της Σαχάρας με καμήλες για να απολαύσουμε
τη μοναδικότητα, τη μεγαλοπρέπεια και την απεραντοσύνη
της Σαχάρας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6Η μέρα: ΝΤΟΥΖ-ΜΑΤΜΑΤΑ-ΕΛ ΤΖΕΜ-ΜΟΝΑΣΤΙΡΣΟΥΣ-ΠΟΡΤ ΕΛ ΚΑΝΤΑΟΥΙ- ΧΑΜΜΑΜΕΤ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το βορρά με
επίσκεψη στα Ματμάτα χωριό Βερβερίνικο, μέσα σε ένα
σεληνιακό τοπίο, χτισμένο σε ένα λόφο με τις περίφημες
κατοικίες των Τρογλοβιτών, όπου θα επισκεφθούμε και
μια τυπική κατοικία τους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο του Ελ Τζεμ. Αναχώρηση για το
Μοναστίρ. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε το Μοναστίρ,
πανεπιστημιούπολη και γενέτειρα του επί χρόνια
προέδρου της Τυνησίας Μπουργκίμπα και επίσκεψη
στο μαυσωλείο του. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας
διασχίζοντας τους ατέλειωτους ελαιώνες, άφιξη στην
Σους. Σύντομη στάση στο κέντρο της πόλης και ελεύθερος
χρόνος στην πλούσια αγορά της. Θα συνεχίσουμε με
επίσκεψη στο φημισμένο Θέρετρο του Πορτ ελ Καντάουι
με την χαρακτηριστική μαρίνα του και την πανέμορφη
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Χαμμαμέτ. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
7Η μέρα: ΧΑΜΜΑΜΕΤ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για να
εξερευνήσετε το Χαμμαμέτ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Προαιρετικό δείπνο σε νυχτερινό κέντρο 1001 νύχτες
όπου θα έχετε την ευκαιρία για μια μοναδική εμπειρία με
παραδοσιακό δείπνο, παραδοσιακούς χορούς, γητευτές
φιδιών, και χορό οριεντάλ.
8Η μέρα: ΧΑΜΜΑΜΕΤ-ΤΥΝΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για μπάνιο
και χαλάρωση.(check out: 12.00) Νωρίς το μεσημέρι
περιήγηση της Χαμμαμέτ και μεταφορά στην Τύνιδα
με επίσκεψη στις σκεπαστές αγορές της Τύνιδας για τα
τελευταία σας ψώνια. Μεταφορά στο γραφικό χωριό Σίντι
Μπου Σάιντ με την ανδαλουσιάνικη αρχιτεκτονική του, την
πανοραμική θέα του στη μεσόγειο και την όμορφη μαρίνα
του. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σε ένα
παραδοσιακό καφενέ ένα μοναδικό αραβικό καφέ ή τσάι
μέντα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο παραδοσιακό
εστιατόριο la victoire για το αποχαιρετιστήριο δείπνο.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Τύνιδας για τη πτήση
επιστροφής μας στην Αθήνα.
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1η μέρα ΣΜΥΡΝΗ

Τουρκία: 8 ημέρες

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Σμύρνη.
Άφιξη στην Σμύρνη, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και
είμαστε έτοιμοι για ένα υπέροχο ταξίδι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.

Αναχωρήσεις: 22 & 29 Ιουλίου

2η μέρα ΣΜΥΡΝΗ – ΙΚΟΝΙΟ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
– ΣΥΛΛΗ

05 & 12 Αυγούστου

Πρωινό και έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας πως το ταξίδι
αυτό θα μας συναρπάσει γνωρίζοντας αρχαίους τόπους
και μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, θα αναχωρήσουμε
για την πόλη Ικόνιο. Η διαδρομή που θα ακολουθήσει για
να φτάσουμε στην πόλη Ικόνιο η οποία έχει πολυτάραχη
ιστορία και μάλιστα κατοικείται από την αρχαιότητα
θα είναι μεγάλη, αλλά θα μας εντυπωσιάσουν τα μέρη
και τα τοπία που θα συναντήσουμε με το λεωφορείο,
δημιουργώντας μας μια διάθεση χαράς και όχι κούρασης.
Η διαδρομή αυτή μάλιστα θα μας ξυπνήσει μνήμες από
το παρελθόν καθώς θα περάσουμε από ελληνιστικές
περιοχές. Άφιξη στην πόλη Ικόνιο που αρκετοί λαοί
όπως οι Πέρσες, οι Φρύγες, οι Χετταίοι, οι Λυδοί, οι
Σελευκίδες, οι Ρωμαίοι και βέβαια ο Μέγας Αλέξανδρος
πέρασαν και αφήσαν όλοι από κάποια χαρακτηριστικά
της νοοτροπίας και της ιστορίας τους στην πόλη αυτή.
Ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην ευρύτερη περιοχήμε
το Μουσείο Μεβλάνα το οποίο είναι σύμβολο της πόλης
με υπέροχους κήπους και τριανταφυλλιές, τοΤζαμί Ince
Minare που λειτουργεί πλέον ως μουσείο, την κεντρική
πλατεία του Mevlana Meydanı με το ομώνυμο τεράστιο
θολωτό τζαμί το οποίο στο μέρος οπού βρίσκεται μας
διευκολύνει στο να βγάλουμε όμορφες φωτογραφίες.
Θα δούμε επίσηςτο τζαμί Alaeddin Tepe που έχει ένα
απίστευτο κήπο για περπάτημα και τέλος το τζαμί Aziziye
και την πολυσύχναστη γειτονιά του παζαριού του Konya
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε ψώνια,
να απολαύσουμε ένα υπέροχο γεύμα, καφέ και βέβαια
έναν υπέροχο περίπατο στο παζάρι.Εν συνεχεία θα
αναχωρήσουμε για το διπλανό χωριό Σύλλη. Φτάνοντας
λοιπόν στο Σύλλη, θα περιηγηθούμε στους δρόμους του
χωριού οι οποίοι είναι γεμάτοι με υπέροχα ξύλινα και
χρωματιστά σπιτάκια, θα δούμε την εκκλησία της Αγίας
Ελένης και του Αγίου Χαρίτωνος η οποία έχει ανακαινιστεί
πρόσφατα και θα μάθουμε λίγα πράγματα για το χωριό
αυτό. Το Σύλλη ήταν πρώην οθωμανοελληνικός οικισμός
και αγαπημένος προορισμός για τους ντόπιους του
Ικονίου.Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο Ικόνιο για
να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και να απολαύσουμε
ένα υπέροχο γεύμα. Το βράδυ σας προτείνουμε να
παρακολουθήσετε τους διάσημους Whirling Dervishes, οι
οποίοι παρουσιάζουν μια πνευματική τελετή, χορεύοντας.

Από

399€
το άτομο

ΚΑΠΠΑΔΟΚΊΑ- ΣΜΎΡΝΗ – ΠΑΜΟΎΚΑΛΕ

3η μέρα ΙΚΟΝΙΟ – ΝΙΓΔΗ – ΠΡΟΚΟΠΙ

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Απ’ ευθείας πτήσεις με την Aegean Airlines.
•Ημιδιατροφή καθημερινά.
•Τοπικοί επαγγελματίες αρχηγοί/ ξεναγοί.
•Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.

Early Booking

Τιμές:
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

399€

449€

Τιμή σε μονόκλινο

599€

649€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

339€

339€

Φόροι αεροδρομίου

240€

240€

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Σμυρνή 19:00-20:15
Επιστροφή : Σμύρνη – Αθήνα 20:45-22:00

AVRASIA 5*

Yeni, Kızılırmak Cd., 50500
www.avrasyahotel.com/

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής με Aegean Airlines Αθήνα – Σμύρνη – Αθήνα.
• Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό & δείπνο ).
• Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* & 5* (Anemos 5*στο Ικόνιο, Avrasia 5* Προκόπι Adempira
5*Παμούκαλε, Kaya Prestige 4*Σμύρνη).

ADEMPIRA 5 *

113 Mustafa Sezer Sokak 20190
www.adempirahotel.com

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Μία αποσκευή μέχρι 23kg.
• Mία χειραποσκευή μέχρι 8kg.
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Χρεώσεις αεροδρομίου, ΦΠΑ και άλλοι φόροι: 240 € τα οποία καταβάλλονται πριν το ταξίδι.
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς.

KAYA PRESTIGE 4*

Şair Eşref Bulvarı 1371 Sokak No.7
Çankaya İZMİR TURKİYE
www.kayaprestige.com.tr/tr

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. (50 -80€).
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πρωινό και ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε για τη
Νίγδη μια ιστορική πόλη κτισμένη σε υψόμετρο 1.300
μέτρων. Άφιξη και ξεκινάμε αμέσως την περιήγηση μας
στην μικρή πόλη της Νίγδης στην οποία κατοικούσαν
Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι οι οποίοι είχαν εκδιωχτεί
με την ανταλλαγή των πληθυσμών.Αφού εξερευνήσουμε
την πόλη η οποία έχει αρκετά λατομεία μαρμάρου
θα επισκεφτούμε την κοντινή αρχαία πόλη Τύανα,
την οποία ο Ξενοφών την αναφέρει στα γραπτά του
βιβλίου Κύρου Ανάβασις ως μεγάλη και ευημερούσα
πόλη. Στην αρχαία αυτή μικρασιατική περιοχή της
Καππαδοκίας γίνονται ακόμα αρκετές ανασκαφές και
μάλιστα πρόσφατα ανακαλύφθηκε εκκλησιά 1.600 ετών
και νομίσματα, φαινόμενο σπάνιο για μια περιοχή στην
Ανατολή. Τελειώνοντας την περιήγηση μας στην ευρύτερη
περιοχή της Νίγδης θα έχουμε ελεύθερο χρόνο και
έπειτα θα αναχωρήσουμε για το Προκόπι.Άφιξη στην
πρωτεύουσα της οινοπαραγωγής της Καππαδοκίας το
Προκόπι καθώς στην περιοχή βρίσκεται το οινοποιείο
Turasanτο οποίο προμηθεύει το 60% των κρασιών της
Καππαδοκίας.Ξεκινάμε την περιήγηση μας εξερευνώντας
τις φυσικές ομορφιές στο Προκόπι, γνωρίζοντας επίσης
και την παραδοσιακή πέτρινη αρχιτεκτονική. Θα δούμε
τις <<τρείς ομορφιές ή αλλιώς καμινάδες>>οι οποίες
είναι φυσικό χαρακτηριστικό και ορόσημο για την
πόλη. Το μέρος είναι εξαιρετικό για φωτογραφίες και
για να δείτε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε το παλιό χωριό του Προκοπίου, με τα μικρά
πέτρινα σοκάκια, τα πέτρινα σπίτια πάνω στον λόφο και
το TemenniwishingHill οπού θα δούμε την εκκλησιά
και το σπίτι οπού έζησε και θανατώθηκε ο τότε σκλάβος
Ιωάννης ο Ρώσος ο οποίος με την επίμονη μαρτυρία του
για ειλικρίνεια, σκληρή δουλειά και πράξεις συμπόνιας
προς τους άλλους γύρω του κέρδισε την στοργή του
Κυρίου. Επίσης στον λόφο θα συναντήσουμε τον τάφο
μιας ιστορικής φιγούρας τον Ruknettin Kılıçarslan
IV, ηγεμόνας των Σελτζούκων Τούρκων της Ανατολίας
τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες τον κυνηγούσαν
οι δολοφόνοι του και κατέφυγε στον λόφο Temenniο
οποίος γενικά ήταν κρησφύγετο για πολλούς Πρίγκιπες,
Σουλτάνους και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους
επειδή στον λόφο είχε μεγάλη ποικιλία τούνελ και
υπογείων πόλεων. Τελειώνοντας την περιήγηση θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο και μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ
μας στα μαγαζιά του λόφου οπού θα θαυμάσουμε θέα
360ο μοιρών. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο που βρίσκεται
επίσης στην πόλη Προκόπι. Τακτοποίηση και ξεκούραση.
4η μέρα ΠΡΟΚΟΠΙ – ΣΙΝΑΣΟΣ – ΥΠΟΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ – ΝΕΒΣΕΧΙΡ

• Ασφάλεια Covid (20€).

Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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Πρωινό και αμέσως μετά αναχωρούμε για την κοντινή
επαρχία Σινασό ένα παλιό ελληνόφωνο χωριό. Άφιξη
και ξεκινάμε περπάτημα στα παραδοσιακά σοκάκια του
χωριού τα οποία οδηγούν στην εκκλησιά των αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης που είναι χτισμένη το 1729.
Το εσωτερικό της δυστυχώς έχει θλιβερή όψη καθώς

διακρίνονται ελάχιστες τοιχογραφίες έπειτα από
καταστροφή μετά τον διωγμό των Ελλήνων από τους
Τούρκους. Επίσης στην εκκλησιά αυτή ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος τελεί λειτουργία σχεδόν κάθε
χρόνο. Στην Σινασό πριν το 1924 ζούσαν 3.000 Έλληνες
Χριστιανοί ορθόδοξοι και 500 Τούρκοι.Ακόμα θα δούμε
τα πανέμορφα αρχοντικά σπίτια της περιοχής που θα μας
εντυπωσιάσουν. Αφήνουμε την εξαιρετική Σινασό και τις
ομορφιές της και αναχωρούμε για την πόλη Νέβσεχιρ
οπού γύρω από αυτήν βρίσκονται οι πιο αξιόλογες και
γνωστές υπόγειες πόλεις. Πρέπει να σημειωθεί πως
στην Καππαδοκία έχουν ανακαλυφθεί 200 υπόγειες
πόλεις. Κάποιες από αυτές μάλιστα μπορούμε να τις
επισκεφτούμε κατεβαίνοντας τουλάχιστον επτά ορόφους
μέσα στη γη και κάποιες άλλες όχι λόγω ασφάλειας για
τυχόν ατυχήματα. Έτσι λοιπόν φτάνοντας στο Νέβσεχιρ θα
συναντήσουμε γύρω από αυτή κάποιες από τις υπόγειες
πόλεις με την ποιο γνωστή να είναι αυτή της Μαλακοπής
(29 χιλιόμετρα από το Νέβσεχιρ).Οι υπόγειες πολιτείες
χρησιμοποιήθηκαν από τους Έλληνες και τους Τούρκους
της εποχής, ως καταφύγιο και αποθηκευτικός χώρος. Το
1907 ο Γάλλος Ιησουίτης λόγιος π. Ζερβανόν ανακάλυψέ
μια από αυτές τυχαία, βλέποντας μια τρύπα στο έδαφος,
την οποία κατέβηκε με προσοχή και έπειτα διαπίστωσε
ο΄τι πρόκειται για μια κατακόμβη με πολλά επίπεδα.
Από το 1922 μέχρι το 1960 αυτές ξεχάστηκαν μέχρι που
σήμερα τις έδωσαν ζωή με τις τουριστικές επισκέψεις
ή ως ακόμα και σαν αποθηκευτικούς χώρους. Γνωστές
ακόμα υπόγειες πολιτείες κοντά στο Νέβσεχιρ υπάρχουν
στο Καϊμακλή (19 χλμ.),στην Αβανός (14 χλμ.) και στην
Καρβάλη ( 15 χλμ.). Η επίσκεψη μας στις υπόγειες πόλεις
είναι μια εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη. Στην
συνέχεια και αφού τελειώσουμε την περιήγηση μας θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο στην διάθεση μας για φαγητό και
για ένα απολαυστικό τοπικό τσάι. Έπειτα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στο Προκόπι για ξεκούραση.
5η μέρα ΠΡΟΚΟΠΙ–ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ –

ΓΚΙΟΡΕΜΕ – ΠΕΡΙΣΤΡΕΜΑ – ΠΡΟΚΟΠΙ
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή με τα γνωστά
σε όλους αερόστατα της Καππαδοκίας. Βέβαια όποιος
επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει πτήση με τα
αερόστατα απλά πρέπει να κλείσει από πολύ νωρίς το
εισιτήριο ώστε να βρεθεί στην περιοχή τα ξημερώματα
για να απολαύσει την πτήση του βλέποντας την ανατολή
του ηλίου. Άφιξη και βόλτα στην περιοχή για να
απολαύσουμε το εντυπωσιακό τοπίο με τους ιδιόμορφους
γεωλογικούς σχηματισμούς που προήλθαν από έκρηξη
ηφαιστείου,στο οποίο μάλιστα θα φωτογραφηθούμε.Η
ζήτηση και η επισκεψημότητα στην περιοχή με τα
αερόστατα είναι μεγάλη, καθώς η πτήση με το αερόστατο
προσφέρει απίστευτη θέα και μια μοναδική εμπειρία.
Επίσης να σημειωθεί πως η πτήση δεν αποτελεί φθηνή
δραστηριότητα. Αφού απολαύσουμε το εντυπωσιακό
τοπίο θα αναχωρήσουμε για το Γκιόρεμε. Άφιξη και θα
ξεκινήσουμε την περιήγηση μας, επικεντρώνοντας τα
βλέμματα μας στο OpenAirMuseumGoremeτο οποίο
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της
Καππαδοκίας. Το τοπίο αποτελεί προστατευμένο μνημείο
της UNESCO καθώς οι εκκλησίες και τα ασκητήρια που
θα συναντήσουμε στο ανοιχτό Μουσείο της περιοχής
χρονολογούνται από τον 10ο και 12ο αιώνα μ.Χ., τότε που
η Καππαδοκία αποτελούσε θρησκευτικό κέντρο. Πρώτη
επίσκεψη μας είναι η Σκοτεινή Εκκλησιά που πήρε το
όνομα της εξαιτίας του λιγοστού φωτός που μπαίνει
από ένα μικρό παράθυρο. Στη συνέχεια θα δούμε την
εκκλησία των σανδάλων (CarikliKilise) που πήρε το
όνομα της από κάποιες πατημασιές στην είσοδο της.
Ακολούθως θα επισκεφτούμε την εκκλησία των φιδιών
(YilanliKilise), το όνομα της το οποίο πήρε από την
τοιχογραφία του ερημίτη Αγίου Ονουφρίου καθώς επίσης
θα δούμε και την εκκλησία της Πόρπης (TokaliKilise)
στην οποία πρέπει να πληρώσουμε εισιτήριο για την
είσοδο μας σε αυτή. Τελειώνοντας την περιήγηση μας
στην περιοχή και αφού εξερευνήσαμε και μάθαμε για
κάποιες από τις σημαντικότερες εκκλησίες της Ορθόδοξης
Χριστιανικής ιστορίας, θα αναχωρήσουμε για την κοιλάδα
IhlaraValleyένα μοναδικό φαράγγι 7 χιλιομέτρων στο
Περίστρεμα. Άφιξη στην κοιλάδα της Ιχλάρα και αμέσως
ξεκινάμε την βόλτα μας σε αυτό το πανέμορφο φυσικό
τοπίο βλέποντας εκκλησίες χτισμένες σε βράχους. Η
κοιλάδα λόγω των φυσικών καταφύγιων της και του
άφθονου νερού της αποτέλεσε καταφύγιο Ελλήνων κατά
την περίοδο των διωγμών τους από τους Ρωμαίους.
Θα ακολουθήσει ελεύθερος χρόνος και έπειτα θα
επιστρέψουμε με το λεωφορείο μας στο ξενοδοχείο μας
στο Προκόπιόπου θα ξεκουραστούμε.
6η μέρα ΠΡΟΚΟΠΙ – ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αμέσως θα αναχωρήσουμε
για το Παμούκκαλε ο οποίος είναι ένας γεωλογικός
σχηματισμός που αποτελείται από θερμές πηγές,
σχηματίζοντας πισίνες από τα ανθρακικά ορυκτά
που περιέχονται στο νερό. Άφιξη στο Παμούκκαλε
και ξεκινάμε την περιήγηση μας μαθαίνοντας πως το
φυσικό αυτό Τουρκικό θέρετρο είναι από τα παλαιότερα
τουριστικά αξιοθέατα στη νοτιοδυτική Τουρκία και
προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Η
περιοχή αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCOκαι βρίσκεται στην επαρχία Ντενιζλί. Μην
ξεχάσετε να φωτογραφηθείτε σε αυτό το καταπληκτικό
μέρος με φόντο τις γαλάζιες φυσικές πισίνες. Κοντά
στο Παμούκκαλε βρίσκεται η αρχαία πόλη Ιεράπολη
την οποία θα επισκεφτούμε. Μια εντυπωσιακή πόλη
που ισοπεδώθηκε από έναν τεράστιο σεισμό τον 14ο
αιώνα και ανακαλύφθηκε από ανασκαφές στην περιοχή
το 1887. Φτάνοντας στην διάσημη τότε λουτρόπολη, θα
περιηγηθούμε σε πολλά αρχαιά μνημεία όπως το αρχαίο
θέατρο της Ιεράπολης και θα μάθουμε για τον μύθο

της πύλης του Άδη για τον κάτω κόσμο που βρισκόταν
στον Ναό του Πλούτωνα. Ο θρύλος λέει πως οποίοι
επισκέπτονταν σπήλαιο κάτω από τον ναό, έπεφτε νεκρός.
Ο μύθος υπήρχε μέχρι που μία ομάδα επιστημόνων από
το γερμανικό πανεπιστήμιο Duisburg-Essen, ερεύνησε
τον αρχαιολογικό χώρο και ανακάλυψε πως υπάρχει
μεγάλη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, που ανά
περιόδους άγγιζε ακόμα και το 91% με αποτέλεσμα οι
αναθυμιάσεις που ανέβαιναν στην επιφάνεια της γης να
ήταν όντως επικίνδυνες για αυτούς που επισκέπτονταν
το σπήλαιο. Αφού τελειώσουμε την περιήγηση μας, θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο και έπειτα θα αναχωρήσουμε για
το ξενοδοχείο μας στο Παμούκκαλε. Τακτοποίηση και
ξεκούραση.
7η μέρα ΠΑΜΟΥΚΚΑΛΕ – ΕΦΕΣΟΣ – ΣΜΥΡΝΗ
Πρωινό και ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε για την
αρχαιά Έφεσο, μια από τις σημαντικότερες Ιωνικές
πόλεις της Μικράς Ασίας. Μετά από πολύωρη διαδρομή
με αρκετές στάσεις, θα φτάσουμε στην Έφεσο όπου
θα πραγματοποιηθεί η περιήγηση μας. Να σημειωθεί
πως η αρχαιά Έφεσος αποτελεί ένα από τα ομορφότερα
πολιτιστικά μνημεία του κόσμου, γι’ αυτό μάλιστα από
το 2015 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας της
UNESCO. Ξεκινώντας λοιπόν την περιήγηση και τον
περίπατο μας στον τότε σημαντικό αρχαίο ελληνικό
οικισμό θα αντικρίσουμε αρκετά μνημεία νιώθοντας τον
παλμό της αρχαίας ζωής. Δυο σημαντικά αρχαιάμνημεία
είναι η Βιβλιοθήκη του Κέλσου και ο Ναός της
Αρτέμιδος.Η βιβλιοθήκη που φιλοξενούσε δώδεκα
χιλιάδες τόμους βιβλίων, χτίστηκε μεταξύ 114 και 125
μ.Χ. από τον Ακίλα Πολεμαιάνο προς τιμήν του πατέρα
του, Κέλσου Πολεμαιάνου, γερουσιαστή της Ρώμης. Στην
διάρκεια του τρίτου αιώνα έγινε μεγάλος σεισμός στην
περιοχή με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και έκτοτε να μην
λειτουργήσει ξανά. Από την άλλη ο Ναός της Αρτέμιδος
ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου που ξεκίνησε
να χτίζεται από τους Έλληνες και μετέπειτα από τους
Ρωμαίους και χρειάστηκε 120 χρόνια για να ολοκληρωθεί
ο Ναός. Το 356 π.Χ. ο Ναός καταστράφηκε, ξαναχτίστηκε
και τα μάρμαρα του έγιναν οικοδομικά υλικά για διάφορα
βυζαντινά μνημεία στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης
θα επισκεφτούμε και την Βασιλική του Αγίου Ιωάννη.
Τελειώνοντας την περιήγηση μας θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο και έπειτα θα αναχωρήσουμε για την Σμύρνη.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα
πραγματοποιηθεί μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με την
βοήθεια του αρχηγού μας.
8η μέρα ΣΜΥΡΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΟΥΡΛΑ

– ΑΛΑΣΑΤΑ – ΤΣΕΣΜΕ
Πρωινό. Αναχώρηση για το κέντρο της Σμύρνης και
αμέσως θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στη γοητευτική
παραθαλάσσια πόλη με βαρύ ιστορικό παρελθόν και
τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Θα επισκεφτούμε
την πλατεία Κονάκ, την καρδιά της πόλης με τον Πύργο
του ρολογιού που αποτελεί σύμβολο για την Σμύρνη. Στη
συνέχεια θα δούμε το Χισάρ Τζαμί, το παλαιότερο τζαμί
της πόλης που χρονολογείται από το 1592, θαυμάζοντας
την αυλή με το σιντριβάνι, τους επτά τρούλους και την
καταπληκτική διακόσμηση στο εσωτερικό του Ναού.
Έπειτα θα ανέβουμε στο <<Βελούδινο κάστρο>> το
Καντιφέ-Καλέ που χτίστηκε στα χρόνια του Μέγα
Αλέξανδρου και λέγεται πως ήταν δώρο του μεγάλου
Μακεδόνα στρατηλάτη στους κατοίκους της περιοχής
για την υποστήριξή τους στον πόλεμο εναντίον των
Περσών. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το Κουλτούρπαρκ μια τεράστια έκταση πρασίνου που προσδιορίζει
τα όρια της πυρολυμένης το 1922 παλιάς ελληνικής
συνοικίας. Η Σμύρνη ιδρύθηκε το 3000 π.Χ. και στην
περιοχή αυτή άκμαζε το ελληνικό στοιχείο για αιώνες
μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό
των Ελλήνων το 1922. Η Σμύρνη, μας προκαλεί ανάμικτα
συναισθήματα από τον πόνο της μνήμης μέχρι και την
χαρά της επιστροφής στα εδάφη οπού έζησαν και
εξελίχθηκαν αρκετοί πρόγονοι μας. Τελειώνοντας την
ξενάγηση μας θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό
και καφέ. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για τα Βούρλα, το
σημαντικότερο εμπορικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό
κέντρο της Ιωνίας. Τα Βούρλα είχαν ακμάσει από τα
Βυζαντινά κιόλας χρόνια και κατοικούσαν στην περιοχή
30 – 35.000 κάτοικοι (από αυτούς οι 5.000 να είναι Τούρκοι
και Εβραίοι και οι υπόλοιποιΈλληνες). Βρίσκονται 35
χιλιόμετρα μακριά από την Σμύρνη. Άφιξη στα Βούρλα και
αμέσως θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στην περιοχή
οπού θα επισκεφτούμε την Παναγία την Βουρλιώτισσα
και θα μάθουμε για τις κύριες ασχολίες των κατοίκων
που ήταν η αμπελουργία, η σταφιδοπαραγωγή και η
μικρή παραγωγή καπνοκαλλιέργειας. Θα μάθουμε επίσης
και για την Αναξαγόρειο Σχολή που ιδρύθηκε το 1760
και ανοικοδομήθηκε το 1862 με χωρητικότητα 2.500
μαθητών. Όλα αυτά για τα οποία θα μάθουμε και θα
συζητήσουμε, δυστυχώς δεν θα τα δούμε καθώς το 1922 η
πόλη κάηκε ολόκληρη. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη οπού
θα απολαύσουμε παραλιακά υπέροχο φαγητό και καφέ.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Αλάτσατα, 42
χιλιόμετρα δυτικά από τα Βούρλα. Άφιξη στο χωριό που
ιδρύθηκε το 17ο αιώνα και κατοικήθηκε αποκλειστικά από
Έλληνες. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας περπατώντας
στα γραφικά σοκάκια, βλέποντας τα πανέμορφα αρχοντικά
και τις όμορφες γειτονιές δημιουργώντας μας την αίσθηση
ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Το χωριό Αλάτσατα άκμασε
οικονομικά, πνευματικά και πολιτιστικά στα τέλη του
18ου αιώνα με αποτέλεσμα να ήταν από τα σημαντικότερα
κέντρα των δυτικών μικρασιάτικων παραλίων με τον
όνομα Αγριλιά. Ελεύθερος χρόνος σε αυτό το πανέμορφο
γραφικό χωριό για φαγητό, ψώνια και καφέ και στη
συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο από όπου θα
πάρουμε την πτήση επιστροφής
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Δώρο
Ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο

Κύπρος: 6 ημέρες
Αναχωρήσεις:9,16,23,30 Ιουλίου

& Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο του Κουρίου &
Ολοήμερη εκδρομή στο
Όρος Τρόοδος – Μονή Κύκκου - Πλάτρες

6,13,20,27 Αυγούστου

Από

535€
το άτομο

ΣΜΑΡΑΓΔΈΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

Λάρνακα, Λεμεσός, Λευκωσία, Όρος Τρόοδος, Μονή Κύκκου, Πάφος
Τιμές:

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Διαμονή στο ξενοδοχείο Samirana Boutique
Hotel 4* sup.
•Ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο με επίσημο
ξεναγό πιστοποιημένο από τον Κυπριακό
οργανισμό τουρισμού.
•Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο του
Κουρίου & Ολοήμερη εκδρομή Όρος Τρόοδος
– Μονή Κύκκου - Πλάτρες με επίσημο ξεναγό
πιστοποιημένο από τον Κ.Ο.Τ.

Πτήσεις
Κάθε Δευτέρα
Αναχώρηση : Αθήνα – Λάρνακα 11.10 - 12.45
Επιστροφή : Λάρνακα – Αθήνα 21.00 – 22.45

Κωνσταντίνου Καλογερά 57, Λάρνακα
6021
www.samiranaboutiquehotel.com.cy

καταπληκτικές επιλογές εστίασης κατά μήκος της

6η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΑΦΟΣ – ΛΑΡΝΑΚΑ -

ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ

υπέροχης παραλιακής πόλης. Διανυκτέρευση.

ΑΘΗΝΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος. Έλεγχος των

3η μέρα : ΛΑΡΝΑΚΑ – ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ – ΜΟΝΗ

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μία ολοήμερη

εισιτηρίων και επιβίβαση στο αεροπλάνο για την Κύπρο.

ΚΥΚΚΟΥ – ΛΑΡΝΑΚΑ

εκδρομή στη όμορφη Πόλη της Πάφου. Διασχίζοντας

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για να ξεναγηθούμε

τους απέραντους αμπελώνες και πορτοκαλεώνες του

στα ορεινά καταπράσινα θέρετρα της Κύπρου. Θα

Φασουρίου, φτάνουμε στον Πύργο τον Ιπποτών στο

σταματήσουμε στις χιλιοτραγουδισμένες Πλάτρες,

Κολόσσι. Χτίστηκε αρχικά το 13ο αιώνα αλλά το κτήριο

γνωστές και από την ποίηση του Σεφέρη. Διασχίζοντας

που διατηρείτε μέχρι σήμερα χρονολογείτε στα μέσα του

την οροσειρά Τρόοδος, που είναι 1,750 μέτρα από

15ου αιώνα. Θα ξεναγηθούμε στο Κούριο όπου ήταν μια

την επιφάνεια της θάλασσας, θα συνεχίσουμε στο

σημαντική αρχαία πόλη – βασίλειο και είναι μια από τις

γνωστότερο και πλουσιότερο μοναστήρι της Κύπρου την

πιο εντυπωσιακές αρχαιολογικές περιοχές της Κύπρου

Ιερά μόνη Kύκκου. Ιδρύθηκε το 1100 και αφιερώθηκε στην

.Στην συνέχεια περνώντας από τις Αγγλικές βάσεις θα

Παναγία. Στεγάζει μια από τις τρεις σωζόμενες εικόνες της

σταματήσουμε για τις φωτογραφίες στην Πέτρα του

Άφιξη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και μεταφορά

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

535€

Τιμή σε μονόκλινο

775€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

315€

Φόροι αεροδρομίων

145€

στο πιο δημοφιλή παραλιακό δρόμο της Λάρνακας.
Οι Φοινικούδες έχουν μήκος 600 μέτρων, φυτεμένος
με φοινικόδεντρα σε όλο του το μήκος, συνδυάζει
παραλία, ψυχαγωγία και πολιτισμό. Οι Φοινικούδες είναι
ο παραλιακός πεζόδρομος και η παραλία που βρίσκετε

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την SkyExpress. Αθήνα – Λάρνακα – Αθήνα, με πρωινή πτήση
μετάβασης & βραδινή επιστροφή.
• Μια αποσκευή μέχρι 20 kg ανά άτομο
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 kg ανά άτομο
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο. (Samirana Boutique Hotel 4****)
• (05) Πρωινά σε μπουφέ .
• Ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο με επίσημο ξεναγό πιστοποιημένο από τον Κυπριακό οργανισμό τουρισμού.
• Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο του Κουρίου. επίσημο ξεναγό πιστοποιημένο από τον Κυπριακό
οργανισμό τουρισμού.
• Ολοήμερη εκδρομή Όρος Τρόοδος – Μονή Κύκκου - Πλάτρες με επίσημο ξεναγό πιστοποιημένο από τον
Κ.Ο.Τ.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:

SAMIRANA BOUTIQUE
HOTEL 4****

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΕΣ -

•
•
•
•
•

Ο,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων (145€).
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Προαιρετική ασφάλεια Covid-19 (20€).

παράλληλα με την Λεωφόρο Αθηνών και οφείλει το όνομα
του στους φοίνικες που βρίσκονται στις δύο πλευρές
του δρόμου. Είναι η καρδία της τουριστικής ζωής της
Λάρνακας και ειδικά το καλοκαίρι σφύζει από ζωή σχεδόν
όλη την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Σε όλη του
την έκταση του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων
υπάρχουν καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, περίπτερα,
ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης ενώ στον πίσω

Παναγίας που απεικονίζονται στον Απόστολο Λουκά. Εκεί
στο Θρονί της Παναγίας θα επισκεφτούμε τον τάφο του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου του Πρώτου Προέδρου
της Κύπρου και θα καταλήξουμε στο πιο όμορφο

Ρωμιού, όπου κατά τη μυθολογία αναδύθηκε από τους
αφρούς των κυμάτων, ή θεά της ομορφιάς και του Έρωτα,
η Αφροδίτη. Συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στη στήλη
όπου ο Απόστολος Παύλος μαστιγώθηκε περνώντας από

παράλληλο δρόμο είναι το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας.

και παραδοσιακό χωριό Όμοδος. Χρόνος ελεύθερος.

Ελεύθερο χρόνο με τον αρχηγό μας και επιβίβαση στο

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.

πούλμαν για μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη Λάρνακα.

Διανυκτέρευση.

Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος, για μια

4η-5η μέρα : ΛΑΡΝΑΚΑ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΜΈΡΑ)

επισκεφτούμε, την έπαυλη του Διονύσιου με τα μοναδικά

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος

σε ομορφιά ψηφιδωτά. Θα καταλήξουμε στο πανέμορφο

να απολαύσουμε την παραλία της Λάρνακας και τις

λιμάνι της Πάφου με το υπέροχο φρούριο της. Χρόνος

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος

καταπληκτικές επιλογές εστίασης κατά μήκος της

ελεύθερος. Το απόγευμα επιστροφή στη Λάρνακα για την

να απολαύσουμε την παραλία της Λάρνακας και τις

υπέροχης παραλιακής πόλης. Διανυκτέρευση.

πτήση της επιστροφής μας.

την Αγία ΣΟΛΟΜΟΝΗ η οποία θεωρείται ως το παρεκκλήσι
των επτά Κοιμωμένων και το οποίο αποτελούσε
προσκύνημα για κάθε Χριστιανό του Μεσαίωνα. Θα

πρώτη γνωριμία με την πανέμορφη πόλη.. Διανυκτέρευση.

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί
καμία επίσκεψη.
• Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Sky Express, και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις, το επιπλέον
κόστος για όλη την Ελλάδα είναι 75€-95€.
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2η μέρα : ΛΑΡΝΑΚΑ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΜΈΡΑ)
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Χίος & Σμύρνη: 5,6 ημέρες

Δώρο
Η ημερήσια Κρουαζιέρα
στις Οινούσσες &
η μονοήμερη εκδρομή Σμύρνη

Αναχωρήσεις:18,25 Ιουνίου (5ημ.)
2,30 Ιουλίου (6ημ.)
6,13,20,27 Αυγούστου (6ημ.)
3,10 Σεπτεμβρίου (5ημ.)

Από

435€
το άτομο

ΧΙΟΣ-ΣΜΥΡΝΗ & ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΧΙΟΣ (ΠΟΛΗ-ΚΑΣΤΡΟ ΧΙΟΥ-

ΜΥΛΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΟ CITRUS):

Χίος, Νέα Μόνη, Αυγώνυμα, Ανάβατος, Κάστρο Χίου, Μύλοι, Mουσείο Citrus,
Λαγκάδα, Οινούσσες, Μουσείο Μαστίχας, Πυργί, Μεστά, Μαύρα Βόλια, Σμύρνη,
Τσεσμέ

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Ημιδιατροφή καθημερινά σε
πλουσιοπάροχο μπουφέ!
•Διαμονή στο ομορφότερο ξενοδοχείο
της Χίου(Erytha Hotel Resort 4*sup.) με
δωμάτιο sea view!
•Ολοήμερη εκδρομή στα Μαστιχοχώρια
(Μουσείο Μαστίχας, Παραλία Μαύρα
Βόλια, Πυργί, Μεστά)!
•Ολοήμερη εκδρομή στα πανέμορφα
χωριά της Κεντρικής Χίου (Νέα Μονή,
Ανάβατος, Αυγώνυμα, Πιτυός)!
Πτήσεις
Αναχώρηση: Αθήνα - Χίος 07.20-08.10
Επιστροφή: Χίος - Αθήνα 21.55-22.45

18,25/6 & 3,10/9

2/7 & 20,27/8

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

435€

545€

575€

Τιμή σε μονόκλινο

595€

795€

835€

Τιμή 3ο άτομο >12 ετών

395€

445€

475€

Τιμή 3ο/&4ο άτομο 6-12 ετών

365€

395€

425€

Τιμή 3ο/&4ο άτομο <6 ετών

275€

295€

295€

Φόροι αεροδρομίων

85€

85€

85€

Τιμές:

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και
αναχώρηση για το νησί της μαστίχας. Σήμερα θα
γνωρίσουμε καλύτερα τη πόλη της Χίου. Με την άφιξή
μας θα περπατήσουμε στο αγέρωχο κάστρο του νησιού,
μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο και θα δούμε το
παλατάκι των Ιουστινιάνι. Το διώροφο ιστορικό κτίριο
του 15ου αιώνα βρίσκεται δίπλα ακριβώς στη «Σκοτεινή
Φυλακή» και η κατασκευή του οφείλεται στους Γενουάτες.
Ανάμεσα στα περιποιημένα μαγαζάκια και στα λιθόστρωτα
στενά, θα φτάσουμε στα Οθωμανικά λουτρά, πρόκειται
για χαμάμ που λειτούργησαν μέχρι το 1912. Αμέσως μετά,
θα κάνουμε στάση στους Μύλους που βρίσκονται στη
περιοχή Ταμπάκικα. Οι πέτρινοι Μεσογειακοί Πυργόμυλοι
αποτελούν τοπόσημο της πόλης και εξυπηρετούσαν
στις ανάγκες κατεργασίας δερμάτων. Στη συνέχεια, θα
επισκεφτούμε το μουσείο Citrus, το οποίο προβάλει
την ιστορία των εσπεριδοειδών του Κάμπου. Στο
καλοδιατηρημένο αρχοντικό, θα ενημερωθούμε για
την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται, τις μεθόδους παραγωγής και τις
συσκευασίες των προϊόντων. Μεταφορά στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε
την πισίνα ή την παραλία του ξενοδοχείου, ή να πιούμε
τον καφέ και το ποτό μας με θέα το ασύγκριτο γαλάζιο του
Αιγαίου. Δείπνο και διανυκτέρευση.

30/7 & 6,13/8

2η ημέρα: ΧΙΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ (ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΣΤΙΧΑΣ-ΠΥΡΓΙ-ΜΕΣΤΑ):

Περιλαμβάνονται:
• Διαμονή (4) ή (5) διανυκτερεύσεις στο επιλεγμένο ξενοδοχείο Erytha Hotel Resort 4*sup.
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Sky Express.
• Δώρο η κρουαζιέρα στις Οινούσσες.
• Δώρο η μονοήμερη εκδρομή στη Σμύρνη με επίσημο τοπικό ξεναγό.
• Ημιδιατροφή καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Αποσκευή έως 20 κιλά.
• Χειραποσκευή έως 8 κιλά.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• ΦΠΑ.

Δεν περιλαμβάνονται:
ERYTHA HOTEL RESORT 4*
SUP
Karfas, Καρφάς 821 00
www.erytha.gr

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Φόροι αεροδρομίων & Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (85€).
• Προαιρετική Ασφάλεια Covid (20€).

Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
• Στα 5ήμερα προγράμματα παραλείπεται η 5η(ελεύθερη) μέρα του προγράμματος.
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Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή ημέρα είναι
αφιερωμένη στα φημισμένα Μαστιχοχώρια και στην
γνωριμία μας με τα νότια αξιοθέατα του νησιού. Η
περιήγησή μας ξεκινά στο Μουσείο Μαστίχας, το οποίο
βρίσκεται κοντά στο χωριό Εμπορειός. Στο εντυπωσιακό
αυτό μουσείο θα μάθουμε όλα τα μυστικά της φυσικής
ρητίνης, που βγαίνει σαν μαγικό δάκρυ από το θαμνώδες
δέντρο, το οποίο ενώ φύεται σε όλη την περιοχή της
Μεσογείου, καλλιεργείται μόνο στη Χίο και παράγει
μαστίχα. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη μας στη γνωστή
παραλία Μαύρα Βόλια ή Μαύρο Γιαλό, με τα μαύρα
βότσαλα, κατάλοιπο προϊστορικής ηφαιστειακής έκρηξης.
Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δροσιστούμε και να
κολυμπήσουμε σε ένα πανέμορφο και μοναδικό μέρος.
Επόμενη στάση μας, το ζωγραφιστό χωριό Πυργί. Τα
παραδοσιακά αρχοντόσπιτα με τα περίτεχνα διακοσμητικά
μοτίβα, που στολίζουν τις εξωτερικές προσόψεις τους,
αποτελούν εικαστική τέχνη, που ξεχωρίζει σε ολόκληρη
την Ελλάδα και όχι μόνο, καθώς τα «ξυστά» θυμίζουν
τα ιταλικά sgraffiti. Βγαλμένο από άλλη εποχή, το
«κεντημένο χωριό», διατηρήθηκε ανέγγιχτο στο πέρασμα
του χρόνου, από το μεσαίωνα μέχρι και σήμερα, ενώ
έχει διακηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο. Στη συνέχεια,
θα βρεθούμε στα Μεστά σε έναν τόπο που η ιστορία
μπερδεύεται με τους μύθους και το άρωμα της μαστίχας
κυριαρχεί. Το ωραιότερο χωριό της Χίου θυμίζει κάστρο
και η περίτεχνη αρχιτεκτονική του μας ταξιδεύει στην
εποχή του Βυζαντίου. Το πέτρινο απολίθωμα με τους
μικρούς κυκλικούς πύργους και τα θολωτά στενά σίγουρα
θα προκαλέσει τον θαυμασμό μας. Θα περπατήσουμε
ανάμεσα στα λιθόχτιστα στενά του και θα δούμε τα
πετρόχτιστα πυργόσπιτα, με τις ατμοσφαιρικές, τοξωτές
γεφυρούλες που θα μας μαγέψουν. Ελεύθερος χρόνος για
καφέ στην πλατεία και επίσκεψη στην ιστορική εκκλησία

των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
της Χίου για την πτήση της επιστροφή. Άφιξη στην Αθήνα.
Έχοντας συλλέξει όλες τις εμπειρίες του ταξιδιού, πιο
γεμάτοι από άλλοτε, δίνουμε ραντεβού για τον επόμενο
προορισμό.
3η ημέρα: ΧΙΟΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ-ΗΜΕΡΉΣΙΑ

ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ:

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Η τρίτη μέρα στο
νησί της Χίου θα μας βρει βορειοανατολικά του νησιού,
στο σπουδαίο ναυτοχώρι με το όνομα Λαγκάδα, από όπου
και θα πάρουμε το καράβι για να περάσουμε απέναντι,
στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Οινουσσών, με την μεγάλη
ναυτική παράδοση και την ειδυλλιακή τοποθεσία,
ανάμεσα στην Χίο και την μικρασιατική χερσόνησο
της Ερυθραίας. Το ιδιαίτερο όνομα του κρατεί από το
θεσπέσιο κρασί, περίφημο σε γεύση από την αρχαιότητα,
που παρήγαγαν και εμπορεύονταν οι κάτοικοι του νησιού.
Φτάνοντας στο λιμανάκι του, μας υποδέχεται το γλυπτό
της στεφανωμένης χάλκινης γοργόνας, σήμα κατατεθέν
του νησιού ενώ ταυτόχρονα αντικρίζουμε το πανέμορφο,
αμφιθεατρικό χωριό της Αιγνούσας, που φωλιάζει
σε απότομο λοφίσκο. Ο μικρός επίγειος παράδεισος
μας προσκαλεί σε μια περιπλάνηση στα πλακόστρωτα
δρομάκια, παρατηρώντας τα πλούσια αρχοντικά, πολλά από
τα οποία ανήκουν σε γνωστές εφοπλιστικές οικογένειες
με καταγωγή από το νησί. Θα περπατήσουμε στην πλατεία
της Ναυτοσύνης, συναντώντας το πρώτο άγαλμα της
χώρας μας, που αφιερώθηκε στους εκλιπόντες ναυτικούς
και θα επισκεφτούμε τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν το διαμάντι
του νησιού, το Ναυτικό Μουσείο, με τα εντυπωσιακά
εκθέματα. Ανάμεσα σε αυτά, ομοιώματα πλοίων, πολλά από
τα οποία έχουν κατασκευαστεί από Γάλλους αιχμαλώτους
της Αγγλίας, ναυτικά όργανα, παλιές φωτογραφίες
και πίνακες ζωγραφικής αλλά και το αρχαίο τμήμα,
με εκθέματα από την Γεωμετρική Εποχή. Ελεύθερος
χρόνος για να δροσιστούμε στην όμορφη παραλία
της χώρας και να δοκιμάσουμε την τοπική νησιωτική
κουζίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το δείπνο μας.
Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΧΙΟΣ - ΜΟΝΟΉΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗ
ΣΜΥΡΝΗ:
Νωρίς το πρωί πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Στις 07:30
μεταφορά από ξενοδοχείο προς Τελωνείο Χίου και
έλεγχος διαβατηρίων/ταυτοτήτων. Στις 08:15 αναχώρηση
από το λιμάνι της Χίου με προορισμό το λιμάνι του
Τσεσμέ. Άφιξη περίπου στις 09:00 στο λιμάνι του Τσεσμέ
και αφού γίνει εκεί ο έλεγχος διαβατηρίων, επιβίβαση
στο πούλμαν και ξεκινάει η διαδρομή μας διασχίζοντας
τον κόλπο της Ερυθραίας, ένα καταπληκτικό τουριστικό
θέρετρο. Θα περάσουμε από τα Ελληνικά χωριά Αλάτσατα
(διατηρούνται πολλά κτίσματα από την εποχή των
Ελλήνων, όπως ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία και στον
Άγιο Γεώργιο) και τα Βουρλά, στα οποία κατοικούσαν
παλιά περίπου 35.000 Έλληνες και όπου εκεί βρίσκετε
το σπίτι του κορυφαίου ποιητή Γιώργου Σεφέρη.
Ελεύθερος χρόνος για καφέ σε γραφικό καφενεδάκι και
συνεχίζουμε με το πούλμαν περνώντας από τις περιοχές
Γκιουζέλ Μπαχτσέ, Ναρλίντερε και Μπαλτσόβα, που
βρίσκονται στα προάστια της Σμύρνης. Η Σμύρνη είναι η
τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας και 2ο λιμάνι μετά

της Κωνσταντινούπολης. Πριν φτάσουμε στο κέντρο
θα περάσουμε από το φημισμένο Ρολόι που αποτελεί
σύμβολο της Σμύρνης. Θα περιηγηθούμε στην πλατεία
Αττατούρκ, στην “Ευρωπαϊκή” Σμύρνη, που είναι το
ωραιότερο και πιο αναβαθμισμένο τμήμα της πόλης, την
Πούντα και τον Φραγκομαχαλά, όπου θα δούμε παλιά
ελληνικά σπίτια, το παλιό ελληνικό προξενείο, το εμπορικό
λιμάνι, τον σιδηροδρομικό σταθμό και την περιοχή όπου
ευρίσκονταν τα περισσότερα ελληνικά σπίτια, τα οποία
κάηκαν κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Στην περιοχή
αυτή υπήρχε επίσης η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, η
οποία δυστυχώς κάηκε ολοσχερώς. Χρόνος για βόλτα και
ψώνια πριν την συγκέντρωση μας για επιστροφή πίσω στο
Τσεσμέ και το Τελωνείο. Μετά τον έλεγχο διαβατηρίων/
ταυτοτήτων θα αναχωρήσουμε για Χίο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας και δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΧΙΟΣ (ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΜΈΡΑ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα ξεκουραζόμαστε
και δροσιζόμαστε στην παραλία ή στην πισίνα
απολαμβάνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες του
ξενοδοχείου μας.
6η ημέρα: ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ (NEA

MONH-ΑΥΓΩΝΥΜΑ-ΑΝΑΒΑΤΟΣ-ΠΙΤΥΟΣ) –
ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Θα έχουμε χρόνο να
δροσιστούμε στην πισίνα ή στην παραλία του ξενοδοχείου.
Αφού ολοκληρώσουμε το check out μας στις 12.00, θα
επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας και θα ανακαλύψουμε
τα διαμάντια της κεντρικής Χίου. Πρώτη μας επίσκεψη
η παλαίφατη Νέα Μονή. Το μοναστηριακό συγκρότημα,
ύμνος στην Ορθοδοξία και την μεσαιωνική αρχιτεκτονική,
στέκει στο Προβάτειο όρος με μεγαλοπρέπεια από
τα Βυζαντινά χρόνια, καθώς η ίδρυση του αναγάγετε
στα τέλη του 11ου αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση
το αυτοκρατορικό μνημείο, χτίστηκε στο σημείο όπου
βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από τρεις
ασκητές ενώ η πανοραμική κάτοψη του έχει μορφή
σχήματος «Χ». Το πλούσιο εσωτερικό του, τα εξαίσια
ψηφιδωτά με τις ολοζώντανες χρυσοποίκιλτες μορφές,
τις τοιχογραφίες και το οστεοφυλάκιο των Χιωτών
που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους, μαρτυρούν
την ιερότητα και την ιστορικότητα του. Το μοναστήρι
με την τεράστια φήμη και την διεθνή σημασία, ανήκει
στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Συνεχίζουμε
για το χωριό Ανάβατος που το όνομα του δηλώνει την
φυσική του οχύρωση και φανερώνει την στρατηγική
του θέση. Ο Μυστράς του Αιγαίου συνοδεύεται από
θρύλους, τέχνη και ιστορία που προέρχονται από τα
βάθη των αιώνων. Τόπος μαρτυρικός καθώς η ιστορία
το καθιστά ως το «Ζάλογγο της Χίου». Εντυπωσιακό και
απόκοσμο, πλήρως εναρμονισμένο με το τοπίο που το
περιβάλλει διαθέτει πανοραμική θέα σε όλο το Αιγαίο που
συναρπάζει. Συνεχίζουμε την εξερεύνηση στο γειτονικό
χωριό Αυγώνυμα για περιήγηση στα μεσαιωνικά και
καλοδιατηρημένα πετρόχτιστα σπίτια με την απαράμιλλη
θέα στο Αιγαίο και καταλήγουμε στο χωρίο Πιτυός για να
ανακαλύψουμε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Χίου.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Άφιξη στην Αθήνα. Έχοντας συλλέξει όλες τις εμπειρίες
του ταξιδιού, πιο γεμάτοι από άλλοτε, δίνουμε ραντεβού
για τον επόμενο προορισμό.
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Λήμνος: 6 ημέρες
Αναχωρήσεις: : 21,28 Ιουνίου
5,12,19,26 Ιουλίου & 2,9,16,23,30 Αυγούστου
6,13,20,27 Σεπτεμβρίου

Από

435€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΡΙΝΑ - ΚΑΣΤΡΟ

- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και
αναχώρηση για το νησί του Ηφαίστου. Άφιξη στη Λήμνο ,
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την Μύρινα,
πρωτεύουσα του νησιού. Θεωρείται από τις ομορφότερες
νησιωτικές πολιτείες και τις πιο ιστορικές. Οι ρίζες
της πόλης, θεωρείται πως υπάρχουν από την εποχή
του χαλκού και ακόμη νωρίτερα. Τα γραφικά δρομάκια
της, το λιμάνι με την θάλασσα και το Κάστρο είναι τα
κεντρικά σημεία συζήτησης. Το κάστρο επιβλέπει από
ψηλά την Μύρινα, κτισμένο σε βραχώδη και απόκρημνη
χερσόνησο. Θεωρείται ως το μεγαλύτερο κάστρο του
Αιγαίου, χτισμένο από τους Βενετούς με σημαντική θέση
καθώς βρισκόταν κοντά στην είσοδο των Δαρδανελίων.
Αμέσως μετα επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
της Λήμνου που περιλαμβάνει ευρήματα όλων των
ανασκαμένων αρχαίων θέσεων , μεταξύ των οποίων και
τα περίφημα πήλινα αγαλμάτια Αρχαικών χρόνων, των
Σειρήνων και των Σφιγγών, τα οποία αποτελούν κέντρο
πολιτισμού για το νησί. Στη συνέχεια μεταφορά στο
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Απόγευμα
ελεύθερο να γνωρίσετε τις δύο «γειτονιές» της Μυρίνας,
τον Τούρκικο και τον Ρωμαίικο Γιαλό. Σας προτείνουμε
να πιείτε το ποτό σας ή να απολαύσετε παγωτό ή γλυκό
με θέα ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα στον Ρωμαίικο γιαλό.
Διανυκτέρευση

ΑΝΕΞΕΡΕΎΝΗΤΗ ΛΉΜΝΟΣ !
Μύρινα, Κάστρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ρωμαίικος Γιαλός, Νεβγάτης,
Παναγία Κακαβιώτισσα, Φαρακλό, Κότσινας , Κοντοπούλι, Κοντιάς, Φαναράκι
Μούδρος, Νέα Κούταλη, Καβείριο,Ηφαίστεια, Αμμοθίνες, Γομάτι, Σάρδες

Αναχωρήσεις Ιουνίου

Τιμές:

Αναχωρήσεις Ιουλίου &
Αναχωρήσεις Αυγούστου
Σεπτεμβρίου

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

435€

450€

495€

Τιμή σε μονόκλινο

585€

625€

685€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

395€

415€

465€

Φόροι αεροδρομίου

65€

65€

65€

Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα-Λήμνος
Επιστροφή : Λήμνος-Αθήνα

2η μέρα ΜΥΡΙΝΑ –ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΑΒΕΙΡΙΟ

-ΑΛΥΚΕΣ – ΚΟNΤΟΠΟΥΛΙ (ΟΥΖΟ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ &
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ) – KOTΣΙΝΑΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με πρώτη
μας στάση τον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαίστια. Οι
ανασκαφές έφεραν το φως ιερό αφιερωμένο στη
Μεγάλη Θεά Λήμνο, νεκροπόλεις, λουτρά, πηγάδια και
θέατρο της ελληνιστικής περιόδου.Επίσης, έχουν βρεθεί
πολλές κατοικίες, ένα ιερό και μια μεγάλη καμμένη
νεκρόπολη, που ανήκαν σε ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος
κατοίκησε στο νησί από τον 8ο μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ.
Από το 2010 το αρχαίο θέατρο της Ηφαιστίας δόθηκε για
παραστάσεις στο κοινό. Έκτοτε κάθε καλοκαίρι στο χώρο
του θεάτρου πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις,
δρώμενα και συναυλίες, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ
Αρχαίας Ηφαιστίας», που διοργανώνει ο Δήμος Λήμνου.
Επόμενος σταθμός μας ο αρχαιολογικός χώρος του
Καβειρίου, χώρος λατρείας όπου τελούνταν τα απόκρυφα
Καβείρια Μυστήρια κατά την αρχαιότητα. Σημαντικό
σημείο είναι η σπηλιά του Φιλοκτήτη ακριβώς κάτω
από το Ιερό των Καβείρων. Στη συνέχεια θα βρεθούμε
στην Αλυκή που ήταν για αιώνες η κύρια πηγή αλατιού
για τους κατοίκους, που συγκεντρώνονταν από όλο
το νησί για να συλλέξουν το πολύτιμο αλάτι όταν το
καλοκαίρι τα νερά υποχωρούσαν και η λίμνη ξεραινόταν.
Σήμερα στην περιοχή μπορεί κανείς να παρατηρήσει
εκατοντάδες είδη πουλιών που την χρησιμοποιούν ως
στάση για το μεγάλο ταξίδι της μετανάστευσης, ενώ
στην Αλυκή έχει παρατηρηθεί ένα από τα μεγαλύτερα
σμήνη ροζ φλαμίνγκο στην Ελλάδα . Το γεγονός αυτό,

Περιλαμβάνονται:

10.00-10.55
22.25-23.20

• Διαμονή στο Ξενοδοχείο Diamantides 4*.
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Λήμνος - Αθήνα με τη Sky Express.
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
• Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά.

Μόνο στο Ταξίδι μας

• Μία βαλίτσα έως 20 κιλά με τη SkyExpress.
• Φόροι αεροδρομίων & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου.
• Φ.Π.Α.

•Διαμονή στο κεντρικότατο ξενοδοχείο DiamanΔεν περιλαμβάνονται:
tidis 4*. Το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 5 λεπτά
από την δημοφιλή παραλία του Ρωμέικου Γιαλού • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
και το όμορφο κέντρο της Μύρινας.
•Πλούσιες εκδρομές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις Σημειώσεις:
για να σας γνωρίσουμε την “Ομηρική Ανεμόεσσα” . • Διαφοροποίηση στη ροή - σειρά των επισκέψεων του προγράμματος , ενδέχεται να γίνει, χωρίς να παραλειφθεί καμία
επίσκεψη.
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σε συνδυασμό με το ότι η Αλυκή έχει δεχτεί ελάχιστες
έως μηδαμινές ανθρώπινες παρεμβάσεις συντελεί
στην σύνθεση ενός μοναδικής ομορφιάς τοπίου, που
συγκεντρώνει πλήθος παρατηρητών. Αμέσως μετά θα
βρεθούμε στο Κοντοπούλι για να επισκεφτούμε ένα
εργαστήριο κεραμικής και ένα αποστακτήριο Ούζου.
Τελευταίος μας σταθμός η παραλία Κότσινας όπου θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο για μπάνιο και φαγητό. Η νέα
πόλη του Κότσινα οχυρώθηκε με Κάστρο που φτιάχτηκε
μάλλον από τους Ενετούς για να προστατεύονται από
της Ληστρικές επιδρομές των πειρατών, αλλά και των
κατά καιρούς επίδοξων κατακτητών. Στο λόφο που
βρίσκεται νοτιοανατολικά του Κότσινα εξορυσσόταν από
τα αρχαία χρόνια ένα είδος πηλού που είχε γίνει για τις
θεραπευτικές του ιδιότητες και ονομαζόταν «ΛΗΜΝΙΑ
ΓΗ». Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: : ΜΥΡΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΚΑΒΙΩΤΙΣΣΑ -

ΦΑΡΑΚΛΟ (ΓΕΩΛΟΓΙΚΌ ΠΆΡΚΟ) – ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ
ΓΟΜΑΤΙ - ΣΑΡΔΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Παναγιά που
ονομάστηκε Κακαβιώτισσα από το βουνό Κάκαβο
στο οποίο βρίσκεται το ξωκλήσι της. Πρόκειται για τη
μοναδική παγκοσμίως άσκεπη εκκλησία, η οποία είναι
χτισμένη σε μια εσοχή που σχηματίζουν τα βράχια.Το
εξωκκλήσι λειτουργείται κάθε Τρίτη του Πάσχα, οπότε
και μεταφέρεται η εικόνα της Παναγίας Κακαβιώτισσας
εκεί. Επόμενος σταθμός μας το γεωλογικό πάρκο του
Φαρακλού ένα από τα πιο συναρπαστικά σημεία της
Λήμνου και αδιάψευστος μάρτυρας της γεωλογικής
ιστορίας της που βρίσκεται στο ακρωτήρι Φαλακρό ή
Φαρακλό, όπως το λένε οι ντόπιοι. Ορόσημό του είναι
οι ηφαιστειογενείς σχηματισμοί, που αποδίδονται στην
«συνάντηση» της λάβας με τη θάλασσα. Τα φυσικά
γλυπτά, που μοιάζουν φερμένα από άλλο πλανήτη,
εντάσσονται όμως τόσο ταιριαστά στις γοητευτικές
αντιθέσεις της Λήμνου, και τον ανεξάντλητο πλούτο του
φυσικού κάλλους της. Αναχώρηση για τις Αμμοθίνες , ένα
μοναδικό φαινόμενο που κόβει την ανάσα. Πρόκειται για
μια αμμώδη έκταση, που όμως δεν βρίσκεται σε κάποια
παραλία ή σε κάποια αμμώδη ακτή του νησιού. Είναι μια
«μικρογραφία» ερήμου, όπως αυτές που συναντούμε στη
Σαχάρα και τη βόρεια Αφρική. Καλύπτουν έκταση περίπου
70 στρεμμάτων στην περιοχή Γομάτι. Υπάρχει χαμηλή
βλάστηση, ενώ οι χαμηλοί λόφοι που τις περιτριγυρίζουν
είναι επίσης κατάφυτοι από θάμνους. Συνεχίζουμε για
την παραλία Γομάτι, ακριβώς δίπλα από τις Αμμοθίνες.
Προσφέρει μια απέραντη αμμουδιά με εκπληκτική
άμμο και γαλάζια νερά. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο.
Μεσημεριανο φαγητο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΥΡΙΝΑ - ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ /ΝΑΥΤΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΟΝΤΙΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΒΓΑΤΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφτούμε την
Νέα Κούταλη . Η παράδοση της συγκεντρώνεται στο
Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας, που
διαθέτει σπουδαία εκθέματα, όχι μόνο από την τέχνη

αυτή αλλά και από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς
που μάζευαν οι σφουγγαράδες από το βυθό. Επιπλέον,
στη Νέα Κούταλη λειτουργεί εργαστήριο καθαρισμού
σφουγγαριών που εξάγονται σε όλο τον κόσμο, όπως
επίσης βιοτεχνία για αλίπαστα και οργανωμένη μονάδα
καλλιέργειας μυδιών. Επόμενος σταθμός μας ο Κοντιάς
από τα μεγαλύτερα χωριά της Λήμνου που έχει
κρατήσει αναλοίωτη την ιστορία του παρελθόντος του.
Κατά την επίσκεψή μας στον Κοντιά θα δούμε ερείπια
ανεμόμυλων και δυο καινούργιους ανακαινισμένους.
Θα δούμε επίσης παλιές εκκλησίες, με παλαιότερη
αυτή του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, που χτίστηκε κατά
τον 16ο αιώνα. Ο ενοριακός ναός είναι αφιερωμένος
στον Άγιο Δημήτριο και χτίστηκε το 1867. Λίγο έξω από
τον Κοντιά, η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε από
το φράγμα του χειμάρρου Χαντριά στα Τριπόταμα, είναι
σημαντικός υδροβιότοπος της Λήμνου. Στη συνέχεια θα
απολαύσουμε το μπάνιο μας, στην πανέμορφη παραλία
του Εβγάτη ή Νεβγάτη ή αλλιώς Ζεματά που βρίσκεται
ανάμεσα στα χωριά Κοντιάς και Θάνος. Είναι αμμώδης και
πλατιά παραλία, οργανωμένη με ξαπλώστρες, ομπρέλες
ήλιου, καφέ-bar και ταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΥΡΙΝΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ -

ΦΑΝΑΡΑΚΙ - ΜΟΥΔΡΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για να
επισκεφτούμε το Κτήμα ‘Ολον’ κοντά στο γραφικό
χωριό Κοντιά ..Η φάρμα που βρίσκεται μέσα στο κτήμα
διαθέτει έναν βιολογικό ελειώνα, ιδιωτικό ελαιοτριβείο,
μία φάρμα οικόσιτων ζώων και παραδοσιακούς ξενώνες.
Η φάρμα παράγει εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο
φρούτα , λαχανικά, αυγά και το τοπικό τυρί Καλαθάκι
και Μελίχλωρο. Θα επισκεφτούμε επίσης την
βιολογική ρίγανη εξαιρετικής επίσης ποιότητας η οποία
αυτοφύεται στο γεωγραφικό τόξο Λήμνου, Σαμοθράκης
και Αθως. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το οινοποιείο
Γκαράλη στο οποίο οινοποιείτε και εμφιαλώνεται
κρασί άριστης ποιότητας από σταφύλια βιολογικής
καλιέργειας . Αφού γευτούμε τα μοναδικά κρασιά της
Λήμνου θα μεταφερθούμε στην πανέμπορφη παραλία
Φαναράκι για να απολάυσουμε το μπάνιο μας. Στη
συνέχεια θα επισκεφτούμε την δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη μετά την Μύρινα, και παλιά πρωτεύουσα της
Λήμνου τον Μούδρο. Εκεί βρίσκεται ένα απολιθωμένο
δάσος ηλικίας περίπου 20 εκατομμυρίων χρόνων, καθώς
και ο κόλπος του Μούδρου, ένα από τα μεγαλύτερα
φυσικά λιμάνια της χώρας. Πλήρως εξοπλισμένη πόλη
με υποδομές, ταβέρνες και καφετέριες είναι πόλος
έλξης για τους επισκέπτες του. Στα γραφικά δρομάκια
θα συναντήσετε παραδοσιακά κτίρια και τις εκκλησίες
της Ευαγγελίστριας και των ταξιαρχών. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
6η μέρα ΜΥΡΙΝΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα
που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής μας στην Αθήνα.
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Ρόδος: 7 ημέρες

Δώρο
Η ημιδιατροφή!
& Οι 3 κρουαζιέρες σε Σύμη – Πανορμίτη,
Χάλκη και Καστελλόριζο

Αναχωρήσεις:
Κάθε Δευτέρα από 27/06 έως 05/09 &
Κάθε Σάββατο από 02/07 έως 03/09

Από

585€
το άτομο

ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΦΙΛΕΡΗΜΟ – ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ -

ΡΟΔΟΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Φιλέρημος, Πεταλούδες, Κάμειρος, Χάλκη, Σύμη, Πανορμίτης, Καστελλόριζο,
Λίνδος

Μόνο στο Ταξίδι μας

Τιμές:

•Δώρο: 3 καταπληκτικές ημερήσιες
κρουαζιέρες σε Σύμη,Χάλκη & Καστελόριζο!
•Διαμονή στο κέντρο της πόλης της Ρόδου,
για να απολαμβάνουμε καθημερινά, την
δροσερή νυχτερινή ζωή της Καστρούπολης!
•Πρωινό και ένα δείπνο στο ξενοδοχείο, με
παραδοσιακές λιχουδιές.

Early Booking

ΠΤΗΣΕΙΣ αναχωρήσεων Δευτέρας
ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΘΗΝΑ – ΡΟΔΟΣ
07.25 – 08.25
ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΟΔΟΣ - ΑΘΗΝΑ
20.20 - 21.20
ΠΤΗΣΕΙΣ αναχωρήσεων Σαββάτου
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΘΗΝΑ – ΡΟΔΟΣ
08.40 – 09.35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΔΟΣ - ΑΘΗΝΑ 20.20 - 21.20

AGLA HOTEL 4*
Απολλώνιου Αμερικής
35, Ρόδος 851 00
www.aglahotel.gr/el/

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για την Κάμειρο

μας στο νησάκι της Χάλκης, όπου θα απολαύσουμε τα

λεωφορείο και αναχώρηση για τα πιο όμορφα μέρη

καταγάλανα νερά και στην αμμουδιά παρέα με την ησυχία

του νησιού. Πρώτη μας στάση είναι στην Φιλέρημο.

της περιοχής.Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και φαγητό.

εντυπωσιάζουν και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες. Τα

Ο λόφος που βρίσκεται και δεσπόζει στην περιοχή,

Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και

εστιατόρια και οι ταβέρνες γύρω από το λιμάνι σερβίρουν
νόστιμα πιάτα με σπεσιαλιτέ το ντόπιο ψάρι. Αργά το

θεωρούνταν τόπος ιερός για τους κατοίκους της περιοχής

διανυκτέρευση.

Τιμή σε μονόκλινο

715€

765€

και ταυτόχρονα ένα από τα πιο σημαντικά φρούρια. Η

3η μέρα: ΡΟΔΟΣ – ΣΥΜΗ – ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

485€

535€

Φόροι αεροδρομίων

65€

65€

ακρόπολη της Ιαλυσού ήταν χτισμένη στον λόφο αυτό και
τα ερείπια του ναού της Αθηνάς βρίσκονται ακόμα εκεί.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για το λιμάνι που θα

Σήμερα βρίσκουμε το Καθολικό μοναστήρι των ιπποτών

επιβιβαστούμε στο καράβι για την Σύμη. Το βενετσιάνικο

Περιλαμβάνονται:

του Αγίου Ιωάννου στην περιοχή. Επόμενη μας στάση

νησί δικαίως θεωρείται ως ένα από τα ομορφότερα της

• Αεροπορικά εισιτήρια με την SkyExpress.

είναι ο μοναδικός βιότοπος της γνωστής πεταλούδας

• Διαμονή στο ξενοδοχείο Agla Hotel 4* στην πόλη της Ρόδου, ανακαινισμένο το Μάρτιο 2022.

PanaxiaQuadripunctaria. Σημείο κατατεθέν της Ρόδου
και πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών και επισκεπτών.
Η άγρια βλάστηση και η μοναδική ομορφιά της φύσης,
απολαμβάνονται μέσα από μια σειρά μονοπατιών που σας

• Ημερήσια κρουαζιέρα στη Χάλκη.

«ξεναγούν» σε όλη την περιοχή. Στη συνέχεια αναχώρηση

• Ημερήσια κρουαζιέρα στο Καστελόριζο.

για την πόλη της Ρόδου και ξεκινάει η πρώτη μας

• Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά

γνωριμία με την πόλη. Με την ξενάγηση μας θα κάνουμε

• Δείπνο σε μπουφέ καθημερινά.
• Χειραποσκευή έως 8 κιλά.

τον γύρο των τειχών που διαρκεί περίπου για 2 χιλιόμετρα,

• Αποσκευή έως 20 κιλά.

θα επισκεφθούμε το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, και

• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

θα συνεχίσουμε στην παλιά πόλη με σημεία αναφοράς

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

τον πύργο του Ρολογιού, την πλατεία Αρίωνος, Τζαμί,

• Φ.Π.Α

Τέμενος Σουλτάνου Μουσταφά, το κάστρο της παλιάς

Δεν περιλαμβάνονται:

πόλης και την πλατεία Ιπποκράτους. Θα έχουμε ελεύθερο

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

χρόνο στην παλιά πόλη. Αργά το μεσημέρι μεταφορά και

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.Δείπνο

• Φόροι και επίναυλοι αεροδρομίων & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (65€).

και διανυκτέρευση.

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή - σειρά των επισκέψεων του προγράμματος , ενδέχεται να γίνει, χωρίς να παραλειφθεί καμία
επίσκεψη.
• Οι αναχωρήσεις του Αυγούστου έχουν επιβάρυνση 30€ κατά άτομο.
• Στις αναχωρήσεις του Σαββάτου δυνατότητα πτήσεων από και προς Θεσσαλονίκη με +75€
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είναι η Μεγίστη, το μοναδικό μέρος του νησιού που

Ρόδο. Άφιξη στο νησί των Ιπποτών και επιβίβαση στο

635€

• Ημερήσια κρουαζιέρα στη Σύμη - Πανορμίτη.

νησιού, μπάνιο και φαγητό. Πρωτεύουσα του νησιού

όπου θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι για την επίσκεψη

585€

• Ημερήσια εκδρομή στη Λίνδο & κολύμπι στα δροσερά νερά της παραλίας Τσαμπίκα.

και ελεύθερη ημέρα για βόλτα και εξερεύνηση του

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.

Πτήσεις

2η μέρα: ΡΟΔΟΣ -ΚΑΜΕΙΡΟΣ – ΧΑΛΚΗ

κατοικείται. Οι παραδοσιακές νησιώτικες κατοικίες, τα
σοκάκια, τα δίπατα αρχοντικά και το γραφικό λιμάνι του

απόγευμα αναχωρούμε για την επιστροφή μας στην Ρόδο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΡΟΔΟΣ – ΛΙΝΔΟΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ

(ΚΟΛΎΜΠΙ)

Δωδεκανήσου με την ξεχωριστή του αρχιτεκτονική. Στη

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για την επίσκεψη

Σύμη παρατηρούμε τα παραδοσιακά σπίτια χτισμένα

μας στο ανατολικό κομμάτι του νησιού. Αφού περάσουμε

το ένα δίπλα από το άλλο στις απότομες πλαγιές

από την Καλλιθέα και το κοσμοπολίτικο θέρετρο

βουνοπλαγιές. Η βόλτα στα σοκάκια και η επίσκεψη στα

Φαληράκι, με τα περίφημα εργαστήρια κεραμικών του και

σφουγγαράδικα είναι κάτι που δεν θα πρέπει να λείψει

αφού προσκυνήσουμε την Παναγία Τσαμπίκα, φθάνουμε

από την εμπειρία σας. Επόμενη μας στάση είναι το
λιμάνι του Πανορμίτη με την Ιερά μονή του Ταξιάρχη του
Πανορμίτη με τις υπέροχες τοιχογραφίες, την βιβλιοθήκη,
το λαογραφικό μουσείο εντός και ένα εντυπωσιακό
ξυλόγλυπτο τέμπλο. Επιστροφή στην Ρόδο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΥΡΗ ΗΜΕΡΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη να χαρείτε τις

στη γραφική Λίνδο με την παραδοσιακή νησιώτικη
αρχιτεκτονική. Ακολουθώντας διαδρομές δαιδαλώδεις
τα βήματά μας οδηγούνται ασυναίσθητα ως την αρχαία
Ακρόπολη, μάρτυρα της πολυτάραχης ιστορίας του νησιού
και προσκύνημα στη Βυζαντινή Εκκλησία της Παναγίας
της Λίνδου. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
μπάνιο σε μια από τις ωραιότερες παραλίες της περιοχής
Τσαμπίκα. Ο συνδυασμός της χρυσής αμμουδιάς και των

ομορφιές της πόλης ή να κάνετε μπάνιο στις παραλίες

κρυστάλλινων νερών φαντάζει ιδανικό για μπάνιο και

μπροστά από το ξενοδοχείο. Εναλλακτικά μπορείτε να

θαλάσσια σπορ. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

χαλαρώσετε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Δείπνο και

Δείπνο και διανυκτέρευση.

διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΡΟΔΟΣ– ΑΘΗΝΑ

5η μέρα: ΡΟΔΟΣ– ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη, έως την ώρα

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για την ημερήσια

της μεταφοράς μας στο αεροδρόμιο και την πτήση της

εκδρομή μας στο όμορφο νησί του Καστελόριζου. Άφιξη

επιστροφής.
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Δώρο

Σάμος: 7 ημέρες
Αναχωρήσεις:

Η κρουαζίερα στη Πάτμο!!!

Κάθε Παρασκευή και Δευτέρα από 17/06 μέχρι
23/09

Από

495€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΣΑΜΟΣ - ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ (CINE

ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΗΛΙΑΝΗ)
- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ

Συγκέντρωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναχώρηση
για το νησί του τύραννου Πολυκράτη, του αρχιτέκτονα
Ευπαλίνου και φυσικά του μέγα μαθηματικού και
φιλόσοφου Πυθαγόρα. Άφιξη στο νησί της φιλοξενίας,
που στέκει σαν καταπράσινος καμβάς στην άκρη του
βόρειου Αιγαίου. Ανάμεσα στις εύπορες εκτάσεις και τα
ορεινά χωριά υπάρχουν μοναδικοί θησαυροί, ιστορικού
και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, που συνοδεύονται
με κρυστάλλινες αμμουδιές και καταπράσινα τοπία.
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Χρόνος ελεύθερος. Όσοι επιθυμούν μπορούν να βρεθούν
στο χωριό Μυτιληνιοί και συγκεκριμένα στο θερινό
κινηματογράφο “Cine Rex” ώστε να απολαύσουν ταινία,
της επιλογής τους, στο θερινό δειλινό. Ο κινηματογράφος
βρίσκεται μέσα σε ένα προσεγμένο κήπο, που μπορεί
κανείς να το παρομοιάσει με μικρό θερινό μουσείο καθώς
έχει στολιστεί από αντικείμενα του παρελθόντος ενώ
προσφέρονται σπιτική λουκουμάδες, από το ευγενέστατο
προσωπικό. Κατά την διάρκεια της ταινίας, μπορεί
κανείς να απολαύσει ένα γρήγορο γεύμα από καλαμάκια
κοτόπουλου μέχρι πίτσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρώτη μας επίσκεψη το Μουσείο
Οίνου του ΕΟΣΣ Σάμου. Στο λιθόχτιστο κτίριο του 19ου
αιώνα, με την δική του μακραίωνη ιστορία, θα μάθουμε
όλα τα μυστικά του Σαμιώτικου κρασιού, από τους
ορεινούς αμπελώνες και τον τρύγο μέχρι το πατητήρι
και τις συλλεκτικές φιάλες. Το βραβευμένο οινοποιείο
του συνεταιρισμού, διαθέτει διακρίσεις και συλλογή
εκθεμάτων παραγωγής, εργαλεία και μηχανήματα
οινοποίησης που μας αποτυπώνουν την ιστορία και την
άμεση σχέση με το νησί. Στο τέλος της ξενάγησής μας, θα
δοκιμάσουμε 4 ποικιλίες φημισμένων κρασιών που θα μας
ταξιδέψουν στην ιστορία αιώνων του γλυκού Σαμιώτικου
κρασιού και θα μας χαρίσουν μια μοναδική εμπειρία
γεύσης. Σε λίγα μόλις χιλιόμετρα, θα βρεθούμε στο
χωριό Μυτιληνιοί, όπου φιλοξενείται το φοβερό μουσείο
Παλαιοντολογίας και Φυσικής Ιστορίας. Τα εκθέματά
του αποτελούνται από πέντε ενότητες τα απολιθώματα,
το ζωολογικό, τα ορυκτά, την θαλάσσια ζωή και το
βοτανολογικό. Το μουσείο διαθέτει πλούσια συλλογή από
ευρήματα και σίγουρα θα κερδίσει τις εντυπώσεις μας.
Συνεχίζουμε για το Πυθαγόρειο, όπου επισκεφτούμε το
αρχαιολογικό μουσείο. Η πλούσια συλλογή του, μετρά 3000
εκθέματα πολλά από αυτά αγγεία, περίτεχνα γλυπτά και
έργα αρχαίας τέχνης. Επόμενη στάση μας, το Ευπαλίνειο
όρυγμα, το όγδοο θαύμα της αρχαιότητας. Επιλέγοντας
την πρώτη διαδρομή και μπαίνοντας μέσα στο όρυγμα,
πρόκειται για κλειστή σήραγγα μήκους 1036 μέτρων,
διαπιστώνουμε αμέσως την τεράστια καινοτομία την
οποία σκέφτηκε και υλοποίησε ο ευρηματικός μηχανικός
και αρχιτέκτονας Ευπαλίνος, μετά από εντολή του
τυράννου Πολυκράτη, με σκοπό την ύδρευση του τόπου.
Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε τη Μονή της Μεγάλης
Παναγίας. Το ιστορικό μοναστήρι του 15ου αιώνα, ιδρύθηκε
από μοναχούς της Μικράς Ασίας και είναι χτισμένο από
ξύλο και πέτρα. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτα
στο γραφικό Πυθαγόρειο, ψαροχώρι αφιερωμένο στον
μέγα μαθηματικό και φιλόσοφο Πυθαγόρα. Γνωστό
και ως Τηγάνι, από την παλιά του ονομασία, διαθέτει
εξαίσια δαιδαλώδεις δρομάκια που έχουν ανακηρυχθεί
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αμέσως
μετά, θα βρεθούμε στη περιοχή του Μαραθόκαμπου και
συγκεκριμένα στη φημισμένη παραλία ψιλή άμμος, που
βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα μικρασιάτικα
παράλια. Η οργανωμένη παραλία, με τη χρυσαφένια
αμμουδιά και τα ήρεμα τιρκουάζ νερά θα σας χαρίσει τις
απόλυτες στιγμές χαλάρωσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

REX)

ΣΑΜΟΣ – ΠΑΤΜΟΣ
Πυθαγόρειο, Βαθύ, Πάτμος, Καρλόβασι, Μυτιληνιοί, Αηδόνια, Ποτάμι, Κοκκάρι

Μόνο στο Ταξίδι μας

•Δώρο: Εισιτήριο κρουαζιέρας
Πυθαγόρειο – Πάτμος –
Πυθαγόρειο!
•Πλούσιες περιηγήσεις και
ξεναγήσεις.
Πτήσεις
Κάθε Δευτέρα
ΑΘΗΝΑ – ΣΑΜΟΣ 12.00 – 13.00
ΣΑΜΟΣ – ΑΘΗΝΑ 18.25 – 19.25
Κάθε Παρασκευή
ΑΘΗΝΑ – ΣΑΜΟΣ 10.00 – 11.00
ΣΑΜΟΣ – ΑΘΗΝΑ 17.45 – 18.45

Τιμές:

Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

495€

545€

Τιμή σε μονόκλινο

615€

665€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)

395€

445€

Φόροι αεροδρομίων

65€

65€

2η μέρα: ΣΑΜΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (ΝΑΟΣ ΗΡΑΣ ΜΟΝΗ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
- ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΒΑΚΑΚΗΣ) - ΚΟΚΚΑΡΙ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα
βρεθούμε στον ναό της Ήρας, το διάσημο Ηραίο Σάμου.
Το ιστορικό μνημείο όπου γεννήθηκε η θεά, μεγάλωσε και
παντρεύτηκε τον αρχηγό των θεών, Δία, συγκαταλέγεται
με την σειρά του, στην λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Εκεί, περνώντας από την ιερά οδό, θα βρεθούμε
στον Μέγα ναό και την μία όρθια κολόνα, που έχει
απομείνει, η οποία έχει το εντυπωσιακό ύψος 21 μέτρων.
Ακόμη, θα δούμε το Ρωμαϊκό και παλαιοχριστιανικό ναό.
Αμέσως μετά, θα επισκεφτούμε τη Μονή της Μεγάλης
Παναγίας. Το ιστορικό μοναστήρι του 15ου αιώνα, ιδρύθηκε
από μοναχούς της Μικράς Ασίας και είναι χτισμένο από
ξύλο και πέτρα. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας, σε τοπικό
εργαστήριο κεραμικής, όπου θα μάθουμε την ιστορία
και κατασκευή της φημισμένης «Δίκαιης κούπας του
Πυθαγόρα», μεταξύ άλλων πολλών κατασκευών από τους
έμπειρους τεχνίτες. Στη συνέχεια της διαδρομής μας,
θα κάνουμε στάση στη περιοχή του Πλάτανου, γραφικό
παραδοσιακό χωριό της Σάμου, όπου θα απολαύσουμε
μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία στο εστιατόριο
Ορίζοντες. Με συντροφιά μας την απίστευτη θέα στο
βόρειο Αιγαίο και την καταπράσινη πλάση, θα γευτούμε
εξαίρετα πιάτα που θα ευχαριστήσουν τον ουρανίσκο μας.
Επόμενος σταθμός μας, οι καταρράκτες Ποταμιού, όπου
θα απολαύσουμε μια μοναδική πεζοπορία στον παρθένο
οικολογικό βιότοπο, με την άγρια ομορφιά. Η πλούσια
βλάστηση, που ξεδιπλώνεται δεξιά και αριστερά, σε
συνδυασμό με τα τρεχούμενα νερά του ποταμού συνθέτουν
μια συναρπαστική εμπειρία μέσα στην κατάφυτη φύση. Στη
περιοχή του Καρλόβασι, θα βρεθούμε στο ιστορικό κελάρι
της οικογένειας Βακάκη. Ανάμεσα στους αμπελώνες, στο
πετρόχτιστο “καλύβι” στεγάζεται ο χώρος γευσιγνωσίας
του οινοποιείου. Εκεί, θα απολαύσαμε την γευστική
δοκιμή και θα μάθουμε την ιστορία του οινοποιείου. Το
ειδυλλιακό σκηνικό συμπληρώνεται από το αμφιθέατρο, το
οποίο φιλοξενεί πλήθος εκδηλώσεων τους καλοκαιρινούς
μήνες. Στο οινοποιείο Βακάκης, η παράδοση γίνεται τέχνη
με κέντρο το κρασί. Συνεχίζουμε για το κουκλίστικο
Κοκκάρι, το γραφικό ψαροχώρι μοιάζει να αναδύεται μέσα
από τα σμαραγδένια νερά καθώς είναι χτισμένο ακριβώς
πάνω στο κύμα. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε
τον ήλιο και τον καφέ σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται:
• Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο Samos City, στη πρωτεύουσα του νησιού Βαθύ.
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, με την Sky Express.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας Πυθαγόρειο-Πάτμος-Πυθαγόρειο.
• Ξενάγηση στη Πάτμο με τοπικό ξεναγό και επίσκεψη στο μοναστήρι της Αποκάλυψης.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικός ξεναγός – αρχηγός.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Χειραποσκευή έως 8 κιλά.
• Αποσκευή μέχρι 20 κιλά.
• Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται:

SAMOS CITY
11 Sofouli Street,
Σοφούλη, Σάμος 831 00
www.samoshotel.gr/

• Φόροι αεροδρομίων και δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου 65€
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.

Σημειώσεις:
• Διαφοροποίηση στη ροή - σειρά των επισκέψεων του προγράμματος , ενδέχεται να γίνει, χωρίς να παραλειφθεί καμία
επίσκεψη.
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3η μέρα: ΣΑΜΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΡΑΣΙΟΥ ΕΟΣΣ - ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ -

4η μέρα: ΣΑΜΟΣ – (ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ) – (ΕΦΕΣΟΣ Ή

ΠΙΚ ΝΙΚ)

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα σας προτείνουμε
μια μοναδική κρουαζιέρα στην Έφεσο. Αναχώρηση για
το Πυθαγόρειο. Αμέσως μετά τον απαραίτητο έλεγχο,
επιβίβαση και αναχώρηση για το λιμάνι του πολύβουου
Κουσάντασι, το “νησί των πουλιών”. Με την άφιξή μας
στο τουριστικό θέρετρο της Τουρκίας, επιβιβαζόμαστε
αμέσως στο πούλμαν με προορισμό την Έφεσο, το
σταυροδρόμι των πολιτισμών. Το υπαίθριο μουσείο της
αρχαίας Ιωνικής πόλης, που αποτέλεσε οικονομικό και
πολιτιστικό κέντρο, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της
UNESCO με τα μεγαλύτερα του κόσμου και διαθέτει
μνημεία που χρονολογούνται από την ελληνιστική
μέχρι την βυζαντινή περίοδο. Η ανυπέρβλητου κάλους
αρχαία πόλη είναι αφιερωμένη στην θεά Άρτεμης και
ξεχειλίζει από περίτεχνα μαρμάρινα μνημεία ενώ η όλη η
ατμόσφαιρα σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, σε μια ένδοξη
εποχή. Θα θαυμάσουμε την μεγαλοπρεπή βιβλιοθήκη του
Κέλσου, την τρίτη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του αρχαίου
κόσμου. Τα τέσσερα αγάλματα, που στολίζουν τις γωνίες
της, εκπροσωπούν τις τέσσερις αρετές του Κέλσου τη
Σοφία, την Γνώση και την Επιστήμη. Αμέσως μετά, θα
βρεθούμε στην Στοά του Αλυτάρχου που κοσμούνταν
από τα πολύχρωμα μωσαϊκά και αγάλματα ενώ θα δούμε
την κρήνη του Τραϊανού με τα περίφημα Λουτρά του
Βαρίου, τα οποία ανακαινίστηκαν από τους βυζαντινούς με
καινοτόμες εφαρμογές. Στην συνέχεια, θα δούμε το Ωδείο

και το ιστορικό αρχαιοελληνικό θέατρο, με χωρητικότητα
24.000 θεατών, στο οποίο κήρυξε το μήνυμα του Χριστού
ο Απόστολος Παύλος. Το θέατρο της Εφέσου, διατηρήθηκε
άριστα μέσα στο ταξίδι των αιώνων αφού μέχρι και σήμερα
φιλοξενεί πλήθος εκδηλώσεων. Πριν την αναχώρηση μας
θα δούμε το αναστηλωμένο κιονόκρανο, ότι έχει απομείνει,
από τον εμβληματικό ναό της Αρτέμιδος, ξακουστό και
ως Αρτεμίσιο, που αποτελούσε ένα από τα 7 θαύματα
του κόσμου. Συνεχίζουμε την επίσκεψη μας σε ένα από
τα μεγαλύτερα εργοστάσια δερμάτινων ειδών. Εκεί, θα
απολαύσουμε μια αποκλειστική επίδειξη με συνοδεία
σαμπάνιας ή τσάι και θα ξεναγηθούμε σε όλη την βιοτεχνία
που προμηθεύει μεγάλους οίκους μόδας του εξωτερικού,
ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να χαρούν τις αγορές του.
Ελεύθερος χρόνος στο κεντρικό παραθαλάσσιο δρόμο
του Κουσάντασι, με τις περιποιημένες καφετέριες και
ταβερνάκια. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επισκεφτούν
το μεγάλο παζάρι που αναδύει ανατολίτικο άρωμα με
τα χειροποίητα διακοσμητικά και χαλιά, μεταξωτά και
βαμβακερά είδη αλλά και γλυκά όπως μπακλαβά και
κιουνεφέ. Το απόγευμα αποχαιρετούμε το αμφιθεατρικό
Κουσάντασι, επιβίβαση στο πλοίο για την επιστροφή μας
στην Σάμο.
Ως εναλλακτική, σας έχουμε μια μοναδική πρόταση για ένα
διαφορετικό πικ-νικ, μια ημέρα γεμάτη θάλασσα, απέραντο
γαλάζιο και μπάνιο σε ιδιωτική παραλία. Ξεκινώντας από
το Πυθαγόρειο με το σκάφος “Αρχάγγελος”, κάνουμε
την πρώτη στάση στο Ποσειδώνιο για βουτιές από το
σκάφος, για περίπου μία ώρα, στα στενά της Μυκάλης,
το κοντινότερο σημείο της Ελλάδας με την Τουρκίας.
Φτάνοντας στην απάτητη παραλία, που βρίσκεται στην
ανατολική ακτή του νησιού και ονομάζεται “Μεγάλη
Λάκκα”, θα απολαύσουμε τη γραφική αμμουδιά της με
τα γαλαζοπράσινα νερά. Εκεί υπάρχουν ομπρέλες και
ξαπλώστρες, στη διάθεσή μας δωρεάν όλη την ημέρα. Ο
καπετάνιος και το πλήρωμα θα ετοιμάσουν το μεσημεριανό
μας γεύμα στα κάρβουνα με θαλασσινές νοστιμιές ή
κρέας (χορτοφαγικό γεύμα μετά από ζήτηση) και σαλάτα
(ποτά και αναψυκτικά δεν συμπεριλαμβάνονται στην
τιμή). Κατά την διάρκεια του ταξιδιού προσφέρονται
φρούτα και ουζάκι από το πλήρωμα. Επιστροφή στο λιμάνι
του Πυθαγορείου περίπου στις πέντε. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΣΑΜΟΣ – ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Και ημέρα ελέυθερη.
6η μέρα: ΣΑΜΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και μεταφορά στο
λιμάνι του Πυθαγορείου. Με την επιβίβαση μας στο πλοίο
ξεκινά μία μοναδική, μονοήμερη κρουαζιέρα στο νησί της
Αποκάλυψης. Άφιξη στο νησί της Πάτμου, το αρχοντικό
νησί που αποπνέει μεγαλείο και γαλήνη. Επίσκεψη στο
μοναστήρι και στην κατανυκτική σπηλιά της Αποκάλυψης.
Εκεί όπου σύμφωνα με την Χριστιανική παράδοση, ο
Απόστολος Ιωάννης έγραψε το τελευταίο βιβλίο της Καινής
Διαθήκης, την περίφημη “Αποκάλυψη”, υπαγορευμένο από
την φωνή του Θεού. Αμέσως μετά, θα βρεθούμε στη μονή
του Αγίου Ιωάννη, με την σπουδαία αρχιτεκτονική και θα
επισκεφτούμε το μουσείο με τα εκκλησιαστικά κειμήλια
και τους Ορθόδοξους θησαυρούς ενώ θα απολαύσουμε την
ανυπέρβλητη θέα που προσφέρεται, από την καρδιά του
Αιγαίου μέχρι τη πόλη της Πάτμου. Χρόνος ελεύθερος, για
βόλτα και φαγητό, στην ατμοσφαιρική χώρα του νησιού,
με την “αποκαλυπτική” ομορφιά και τα γραφικά δρομάκια.
Επιστροφή στη Σάμο και στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΣΑΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου. Ελεύθερος χρόνος για
μία τελευταία βόλτα στο Βαθύ και το γραφικό λιμανάκι
του. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Σάμου και την
πτήση της επιστροφής. Αφού έχουμε δημιουργήσει μια
τεράστια συλλογή, από εικόνες και τοπία, πολιτισμό και
ιστορία, επιστρέφουμε στην πρωτεύουσά μας και δίνουμε
υπόσχεση για μια νέα εξόρμηση, σε κάποιο νέο προορισμό
του εξωτερικού.
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